


Wszelkie imiona i nazwiska jak i podobieństwo do prawdziwych postaci w projektach graficznych zawartych w katalogu jest przypadkowe. 
Dane na projektach są fikcyjne, stworzone na poczet ukazania naszych produktów.



10 000 000 2 500 000 140 000 

Nasze produkty są dopasowane do każdego 

budżetu od Ekonomicznych poprzez Standard do 

Prestiżowych.

CENAZAMAWIAJ JUŻ OD 1 SZTUKI

INDYWIDUALNY PROJEKT 

                            KOMPLEKSOWA OFERTA

DOMÓWIENIA

NAJWIĘKSZY PARK MASZYNOWY CZAS REALIZACJI

Produkcja szkła, odlewanie wyskociśnieniowe 

w precyzyjnych stalowych formach, CNC, drukarki 

3D, cięcie laserem metalu, obróbka drewna, 

formowanie metalu, lakierowanie i nadruk UV 

z efektem 3D oraz magazyn o pojemności powyżej 

6000 miejsc paletowych.

Nawet 5-6 dni roboczych od potwierdzenia 

projektu. Dla nas to łatwe ponieważ nie 

korzystamy z podwykonawców i całą produkcję 

robimy sami :)  Gwarantujemy produkcję

i dostawę w terminie.

Nie mamy minimalnych limitów produkcyjnych. Nie ma problemu. Zwiększyła Ci się ilość uczest-

ników? U nas na nawet do 5 dni przed wyda-

rzeniem możesz zamówić brakujące medale 

i statueteki.

Stworzymy projekt dopasowany do twoich 

potrzeb. Z dużą precyzją możemy łączyć ze sobą 

elementy wykonane z różnych materiałów, na-

dając trofeum niesamowity kształt. 

Rok założenia 1991

Magazyn i Logistyka

5600 m2 / 6600 miejsc paletowych.

Produkcja
odlewanie wysokociśnieniowe, cięcie metalu, 

rozkrój szkła i wiele innych - 3300 m2

Rocznie dostarczamy

medali nagród paczek w całej Europie
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2D / 3D

2D / 3D / Vision

2D / 3D / Vision 3D 2D / Vision

2D / 3D 

2D  / Vision 2D / 3D

2D
Medal

odlewane

3D
Medale

odlewane

przekrój medalu 3D - grubość 3-12 mm przekrój medalu Vision  - grubość 3 mmprzekrój medalu 2D - grubość 3-12 mm

efektowne dodatki
piasek, elementy obrotowe, żywica

dowolny kształt, 
także z ażurami

precyzja,
głębokie przetłoczenia

kolorowy nadruk
z efektem 3D

wypełnienia kolorową emalią 
(do 8 kolorów)

medale składane
typu „PUZZLE”

płaskorzeźby oszczędność:
jedna forma - wiele imprez

e
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Barbarian Race 4. Crow Mountain Survival

ChampionMan Duathlon Women Power Run

3D
Medale

odlewane

2D
Medale

odlewane

więcej realizacji na medal.tryumf.com

Nasze realizacje
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Cała Naprzód! IronMan Gdynia

World Athletics Half Marathon

3D
Medale

odlewane

3D
Medale

odlewane

3D
Medale

odlewane

więcej realizacji na medal.tryumf.com
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LASER
MEDALS

LaserCut Medals

LaserCut Medals / Q-medals LaserCut Medals / Q-medals

LaserCut MedalsLaserCut / Q-medals                standard LaserCut / Q-medals   standard plus

Q-medals 

60x60

50

70

60x60

45x80

/AS /AB /WH /BK RAL
7016/AG RAL

3020
RAL

2004
RAL
5015

RAL
6018

RAL
4010

RAL
1013

grubość 2-10 mm grubość 2 mm

dostępne w 5. kształtach czas 
realizacji

LaserCut - od 6 dni roboczych
Q-Medals - do 5 dni roboczych

antyczne 
złoto

antyczne 
srebro

antyczny 
brąz

biały czarny gra� towy czerwony pomarańcz niebieski zielony magenta perłowy

Dostępne standardowe kolory medali

możliwość produkcji medali w dowolnych kolorach palety RAL

grubość 2-10 mm,
również wielowarstwowe

medal stalowy
z nadrukiem standard i standard plus (z efektem 3D)

dowolny kształt,
precyzyjne ażury

wstążka personalizowana 
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60x60

50

70

60x60

45x80

W/R W/BK

Y W/BL/R

BL

L-BL

R

BK

W/BL

L/GN

Y/BL

OR

Y/R

BL/R/W

GN

BK/R/Y

W/GN R/W/BL

GN/W/R WH

standard standard plus

medal odlewany 3D medal odlewany 2D Vision medals Q-medals LaserCut medals

rodzaj 
materiału ZNAL formowany ciśnieniowo stal

przekrój medalu

dwustronne 
przetłoczenia – – –

malowanie 
emalią
(nawet 8 kolorów)

– – –

kolorowy 
nadruk  standard
i standard plus 
(z efektem 3D)

–

rozmiar do 105 × 220 mm do 105 × 220 mm do 105 × 220 mm dowolny

dowolny kształt √ √ √ √

ażury √ √ – – √

grubość od 3 do 12 mm ~ 3,5 mm 2 mm od 2 do 10 mm

wstążki
standardowe
i personalizowane

czas produkcji
(od potwierdzenia projektu)

4 tyg. 4 tyg. 2 tyg. do 5 dni roboczych od 6 dni roboczych

główne atuty

• odlewany

• najwyższa 

precyzja

• relief 3D

• odlewany

• najwyższa 

precyzja

• atrakcyjna

cena

• odlewany

• produkcja 2 tyg. 

• atrakcyjna cena 

• kolorowy 

nadruk

• najniższa cena

• najkrótszy czas 

produkcji

• dobra cena

• krótki czas 

produkcji

• dowolny kształt

• kolorowy 

nadruk

Medale odlewane, stalowe, ekologiczne u jednego producenta.
Wykonujemy każdy rodzaj medalu ponieważ mamy największy w branży park maszynowy. Odlewanie wyokociśnieniowe w precyzyjnych, 

stalowych formach,  CNC, cięcie laserem metalu, formowanie metalu, lakierowanie i na końcu  nadruk UV z efektem 3D.

personalizowane V3 (20mm) - standardowe
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Zestawy

Medal

stalowy lub odlewany

dowolny kształt

nadruk z efektem 3D

wstążka kolorowa

szkło grubości 10 mm

marmurowa podstawa

nadruk kolorowy

wysokość 15, 17, 20 lub 22 cm

waga nawet 1 kg

metal 

marmurowa lub drewniana podstawa

nadruk z efektem 3D

dowolna wysokość

Statuetka 
Metalowa
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Czas wykonania statuetek 
to nawet 2 dni robocze.

Nieograniczone możliwości 
dopasowane do każdego budżetu.

Materiały

Statuetki 

ProdukcjaCena

Tabliczka
aluminiowa

Formy
przestrzenne

Drewno

Metal

Odlew
wysokociśnieniowy

Marmurowa 
podstawa

Szkło



11

Nasze realizacje

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl

Odlew wysokociśnieniowy Statuetka kryształowa

Odlew na drewnianej podstawie Odlew na marmurowej podstawie
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więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl

Statuetka szklana łączona z metalem Statuetka szklana z metalowym elementem

Statuetka  plexi / aluminium / drewno Statuetka szklana

Nasze realizacje
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ZDJĘCIEZDJĘCIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl

metal na drewnianej podstawie Szkło z elementami z plexi na drewnie

Statuetka szklana na drewnianej podstawie Statuetka szklana
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AMBER CUSTOM

ZA UDZIAŁ
w Turnieju Tenisa Stołowego

klas 4-5
Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku

28.01.2022

statuetka szklana z marmurową 

podstawą

• wysokość 12 cm

• grubość 6 mm

• waga 0,3 kg

• kolorowy nadruk UV

• czas produkcji - do 5 dni roboczych 

od potwierdzenia projektu

Wybieraj z wielu opcji. Nasze możliwości są prawie nieograniczone. Od prostych, 

ekonomicznych statuetek, po połączenia wielu materiałów i metod personalizacji.

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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V-LINE CUSTOM

PODZIĘKOWANIE
za pomoc w organizacji„BIEGAM I WSPIERAM”

dla fi rmy
BRANICKI sp. z o.o. 

statuetka szklana z marmurową 

podstawą

• wysokość 15, 17, 20 lub 22 cm

• grubość 10 mm

• waga do 1 kg

• kolorowy nadruk UV

• czas produkcji - do 5 dni roboczych 

od potwierdzenia projektu

Doradca przedstawi Ci różne propozycje, a utalentowany zespół grafi ków 

przygotuje dla Ciebie indywidualny projekt. 

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• grubość szkła - 6 lub 10 mm

• kolorowy nadruk UV

• grawerowanie laserem

• etui (opcjonalnie)

• czas produkcji - 2 dni robocze 

od potwierdzenia projektu

Ponad 60 różnych statuetek szklanych i kryształowych, na których nasz zespół grafi ków 

przygotuje dla Ciebie projekt w technice kolorowego nadruku lub grawerowania laserem.

STATUETKA SZKLANA ECONOMY

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• szkło lub kryształ

• grubość szkła  > 15 mm

• kolorowy nadruk UV

• grawerowanie laserem

• eleganckie etui w cenie

• czas produkcji - 2 dni robocze 

od potwierdzenia projektu

Gotowa nagroda nawet w 2 dni robocze 

i to wszystko już od 41,30 zł brutto.

STATUETKA SZKLANA STANDARD

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl

eleganckie etui w cenie

eleganckie etui w cenieeleganckie etui w cenie
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• grubość 2 mm

• kolorowy nadruk UV

• podstawa marmurowa

• czas produkcji - od 6 dni roboczych 

(liczone od potwierdzenia projektu)

• dowolna wysokość

METALOWE TROFEUM 
NA MARMUROWEJ PODSTAWIE

Tu zaczyna się świat prawie nieograniczonych możliwości :)  Posiadamy największy park maszynowy w branży 

trofeów, dzięki czemu możemy dla Ciebie stworzyć w zasadzie wszystko, co jest technicznie wykonalne.

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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JEDNOPANELOWE, METALOWE TROFEUM 
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

• jeden panel

• grubość 3 mm

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• podstawa wykonana z drewna

• czas produkcji - od 6 dni roboczych 

(liczone od potwierdzenia projektu)

• eleganckie etui (opcjonalnie)

• dowolna wysokość

Odlewany w formach wysokociśnieniowych, tniemy i formujemy metal, obrabiamy drewno i szkło, 

malujemy, drukujemy kolorem na twardych powierzchniach z efektem 3D, drukujemy na drukarkach 3D

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• metalowe trofeum

• dwa panele metalowe w dowolnym 

kształcie wg projektu

• grubość panelu - 3 mm 

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• podstawa drewniana

• czas produkcji - od 6 dni roboczych 

(liczone od potwierdzenia projektu)

• dowolna wysokość

• eleganckie etui (opcjonalnie)

DWUPANELOWE, METALOWE TROFEUM 
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• szklana tafl a o grubości 10 mm

• dwa metalowe panele o grubości 

3 mm (w kształcie wg. projektu)

• drewniana podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• eleganckie etui (opcjonalnie)

• dwa panele metalowe w dowolnym 

kształcie wg projektu

• grubość panelu - 3 mm

• kryształowa kostka łącząca panele

• kolorowy nadruk UV

• czas produkcji - od 6 dni roboczych 

(liczone od potwierdzenia projektu)

METALOWO-SZKLANE TROFEUM

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• szklana tafl a o grubości 10 mm

• metalowy element o grubości 

3 mm (w kształcie wg. projektu)

• drewniana podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• szklana tafl a o grubości 10 mm

• metalowy element ozdobny o grubości 

3 mm (w kształcie wg. projektu)

• kolorowy nadruk UV

• drewniana podstawa

• eleganckie etui (opcjonalnie)

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• dwa metalowe, przecinające się panele 

o grubości 3 mm 

• dowolny kształt i rozmiar

• drewniana podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• grubość tafl i szkła - 10 mm

• przestrzenny nadruk UV wyczuwalny 

pod palcem - efekt kropli wody

SZKLANE TROFEUM Z NADRUKIEM 3D

METALOWE, PRZESTRZENNE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• szklana tafl a o grubości 10 mm

• drewniana podstawa

• 2. tafl e plexiglass na stalowych 

dystansach

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• trójwarstwowe trofeum szklane

• grubość jednej tafl i szkła - 10 mm

• kolorowy nadruk UV

• ciężka, marmurowa podstawa

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• odlew wysokociśnieniowy

• materiał - ZNAL

• patynowany i lakierowany

• maksymalna kubatura odlewu:

220 mm × 105 mm × 20 mm 

• podstawa - metal, drewno lub marmur

• dwa panele metalowe w dowolnym 

kształcie wg projektu

• grubość panelu - 3 mm 

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• podstawa drewniana

• dowolna wysokość

DWUPANELOWE, METALOWE TROFEUM 
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

STATUETKA ODLEWANA

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• szklana tafl a o grubości 10 mm

• metalowy panel gięty w 2. miejscach

• kształt wg. projektu

• grubość panelu 2 mm

• drewniana podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• dwie tafl e szkła o grubości 10 mm

• element łączący - metalowy panel 

gięty w 2. miescach (grubość 2 mm)

• kolorowy nadruk UV na obu tafl ach

szkła

METALOWO-SZKLANE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

METALOWO-SZKLANE TROFEUM

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• 2 szklane tafl e o grubości 10 mm

• dwa metalowe panele o grubości 

3 mm (w kształcie wg. projektu)

• marmurowa podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• metalowy, prostokątny panel 

(ażury w kształcie wg. projektu)

• grubość panelu - 3 mm

• gruba, drewniana rama

• kolorowy nadruk UV

AŻUROWE, METALOWO-DREWNIANE 
TROFEUM Z NADRUKIEM UV

METALOWO-SZKLANE TROFEUM 
NA MARMURZE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• metalowy panel gięty w 3. miejscach 

• grubość panelu - 2 mm

• ażury

• przekrój 60x60 mm

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• metalowy panel gięty  

• grubość panelu - 2 mm

• ażury

• osadzenie na drewnie o przekroju 

40x60 mm

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

GIĘTE, METALOWE TROFEUM 
Z AŻURAMI I NADRUKIEM Z EFEKTEM 3D

METALOWO-DREWNIANE TROFEUM
Z NADRUKIEM Z EFEKTEM 3D

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• metalowy panel gięty w 2. miejscach

• grubość panelu - 2 mm

• ażury

• drewniana podstawa (czarna bejca)

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• metalowy panel gięty  

• grubość panelu - 2 mm

• ażury

• osadzenie na drewnie o przekroju 

40x60 mm

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

METALOWO-DREWNIANE TROFEUM
Z NADRUKIEM Z EFEKTEM 3D

METALOWE, GIĘTE TROFEUM 
NA CZARNEJ, DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• przestrzenna forma

• panel metalowy gięty w dwóch 

miejscach (kształt wg. projektu)

• grubość panelu - 3 mm

• drewniana podstawa

• kolorowy nadruk UV z efektem 3D

• przestrzenna forma

• 6 połączonych paneli metalowych

• grubość panelu - 3 mm

• drewniana podstawa

• tabliczka aluminiowa z nadrukiem UV 

na podstawie

METALOWA, GIĘTA STATUETKA
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

WIELOPANELOWE TROFEUM
METALOWE NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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• przestrzenna forma

• panel metalowy gięty w dwóch 

miejscach (kształt wg. projektu)

• grubość panelu - 2 mm

• ażury

• drewniana podstawa

• grawerowanie w podstawie

• przestrzenna forma

• panel metalowy gięty w dwóch mie-

scach (kształt wg. projektu)

• ażury

• grubość panelu - 2 mm

• szkło 10 mm osadzone na dystansach

• nadruk UV z efektem 3D

METALOWO-SZKLANE TROFEUM 
Z NADRUKIEM 3D

METALOWE, PRZESTRZENNE TROFEUM
NA DREWNIANEJ PODSTAWIE

więcej wzorów na www.trofeadlaciebie.pl
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Zaufali Nam
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