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Nasza firma istnieje na rynku od 2003 roku. 
Jesteśmy pionierami oraz liderami w dystrybucji 
produktów związanych z motorsportem.

Zapewniamy produkty najwyższej jakości, 
gwarantujemy naszym Klientom pełen 
profesjonalizm i zaangażowanie w realizacji 
każdego zlecenia.

Produkty przez nas proponowane są świetną 
propozycją na okazjonalne prezenty, spotkania, 
eventy etc.
Nasza oferta skierowana jest do Państwa,
Państwa pracowników a także Klientów.
Wśród nich na pewno znajdą się zwolennicy 
sportów motorowych, miłośnicy motoryzacji 
bądź przynajmniej zwykli użytkownicy
samochodów.
 
Motoryzacja jest jedną z tych dziedzin, która 
łączy ludzi ze względu na swój uniwersalizm
i wzbudzane emocje. Nie ma tu znaczenia 
płeć, wiek, narodowość, sympatie polityczne, 
ponieważ motoryzacja jest dla każdego.
Sporty motorowe dodatkowo kojarzą się 
z prestiżem, sukcesem oraz pozytywną 
rywalizacją a tym samym z adrenaliną.

Gadżet motoryzacyjny będzie zawsze odpowiednim 
upominkiem. Nasza oferta jest na tyle szeroka,
że sprosta oczekiwaniom i gustom najbardziej 
wymagających Klientów.

Zaufało nam wielu Klientów detalicznych oraz 
korporacyjnych.
Wspólnie z naszymi Klientami braliśmy udział 
w tworzeniu wielu programów lojalnościowych, 
kampanii reklamowych czy też gadżetów 
identyfikujących markę.
Dzięki współpracy ze sprawdzonymi dostawcami 
oraz podwykonawcami możemy zaoferować 
Państwu kompleksowe wykonanie zlecenia, 
poczynając od pomocy przy wyborze produktu 
poprzez jego spersonalizowanie aż po odpowiednie 
zapakowanie i dostarczenie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
à odzież (T-shirty, bluzy, kurtki, czapki),
à  akcesoria (smycze, kubki, breloki, etui na telefony, 

zegarki),
à art. biurowe (długopisy, kalendarze, organizery),
à zabawki ,
à kolekcjonerskie modele samochodów,
à art. dla domu (koce, pościele, ręczniki),
à multimedia (gry, filmy).

DLACZEGO MY?



W naszej ofercie znajdują się produkty 
promujące marki samochodowe, 
biorące udział w najbardziej
prestiżowych seriach wyścigowych 
takich jak Formuła 1, MotoGP czy
DTM. Produkty te w charakterystyczny
sposób oddają esencję motorsportu; 
pozwalają fanom, „mającym w żyłach 
benzynę zamiast krwi” okazywać 
swoje wsparcie ulubionemu kierowcy 
lub zespołowi.

Wśród nich możemy wyróżnić:

à Scuderia Ferrari
à Infiniti Red Bull Racing
à Mercedes AMG
à BMW Motorsport
à Lamborghini Squadra Corse
à Aston Martin Racing
à Bentley Motorsport
à Williams Martini Racing
à McLaren Honda
à Ducati Team
à Yamaha MotoGP
à Honda MotoGP

oraz inne aktualne i historyczne 
kolekcje zespołowe.

W naszej ofercie można również 
znaleźć  pamiątki związane 
z obecnymi i legendarnymi 
kierowcami sportów motorowych 
między innymi: 

à Lewis Hamilton
à Kimi Räikkönen
à Sebastian Vettel
à Fernando Alonso
à Robert Kubica
à Valentino Rossi
à Marc Marquez
à Ayrton Senna
à Steve McQueen
à Michael Schumacher

Odzież i akcesOria 
MOtOrspOrt



Miłośnicy motoryzacji, którzy czerpią 
przyjemność z codziennego kontaktu ze swoimi 
ulubionymi markami aut, a niekoniecznie są 
zainteresowani sportowym charakterem 
produktów, również znajdą propozycje dla siebie. 
Klasyczna kolekcja motoryzacyjna, zawierająca 
„spokojniejsze” i bardziej dystyngowane 
produkty, będzie idealnym rozwiązaniem.

Marka BMW poza motorsportową linią 
produktów proponuje cztery dodatkowe serie: 
Klasyczną, Golfsport, Yachtsport by Henri 
Lloyd oraz Athletics dedykowaną osobom 
prowadzącym aktywny tryb życia.

Mercedes-Benz Collection to typowo klasyczny 
styl i design, charakterystyczny dla tej marki, 
która swoje sportowe zacięcie potwierdziła 
dominacją zespołu Mercedes AMG Petronas 
w wyścigach Formula One.

Włoskie marki Lamborghini Automobili oraz Ferrari 
Cavallino to, w odróżnieniu od ich motorsportowych 
dywizji Squadra Corse oraz Scuderia Ferrari, 
kolekcje charakteryzujące się dystyngowanym 
i bardziej prestiżowym stylem.

W naszej ofercie znajdą Państwo również marki 
AUDI,VW czy Renault.

Kolekcje zawierają szeroki asortyment, ponieważ 
oprócz odzieży i akcesoriów samochodowych 
obejmują również produkty takie jak biżuteria, 
zegarki, modele kolekcjonerskie, rowery a nawet 
sprzęt audio czy konsole.

Nasza oferta przeznaczona jest  również dla 
najmłodszych. W każdej z kolekcji znajdą Państwo 
zabawki, jeździki czy ubranka opatrzone logiem 
danej marki, czyli wszystko to, co niezbędne dla 
przyszłego fana motoryzacji.

Odzież i akcesOria 
LifestyLe



Kolekcjonowanie modeli samochodów jest jedną 
z tych pasji, która bardzo często rozpoczyna 
się w okresie dzieciństwa i kontynuowana jest 
przez całe życie. Motoryzacja w miniaturze 
okazuje się fascynująca również dla osób, które 
po raz pierwszy mają do czynienia z wysokiej 
jakości miniaturami samochodów. Tym bardziej, 
że stanowią one wierne odwzorowania modeli, 
które pojawiają się na polskich drogach, biorą udział 
w wyścigach czy też stanowią modele zabytkowe.

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów 
współpracujemy z takimi producentami miniatur, 
którzy gwarantują wysoką jakość odwzorowania 
oryginałów.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo popularne 
modele Minichamps, Bburago a także 
ekskluzywne, wierne repliki wykonane z wysokiej 
jakości materiałów, lakierowane oryginalnymi 
lakierami samochodowymi, stworzone z dużą 
precyzją oraz dbałością o odwzorowanie 
poszczególnych elementów.

Do zaproponowania mamy również modele 
z kultowych filmów i seriali.

W segmencie ekskluzywnych modeli szczególnie 
cenimy takie marki jak:
à  Sun Star – za przepiękne kolekcje amerykańskich 

klasyków.
à  BBR – za wierne repliki legendarnych modeli 

wyścigowych Ferrari.
à  AUTOart – za doskonałe repliki europejskiej, 

klasycznej motoryzacji oraz designerskie gadżety 
motoryzacyjne.

à  HotWheels (pomimo tego,  że kojarzony jest 
z zabawkami) za wysokiej jakości modele 
bolidów Ferrari.

W naszej ofercie znajdują się wszyscy wiodący 
producenci miniaturowych modeli.

Dla naszych Klientów realizowaliśmy również 
zamówienia na modele zdalnie sterowane oraz 
modele spalinowe.

MOdeLe kOLekcjOnerskie, zdaLnie sterOwane, 
artykuły biurOwe



ekskLuzywne kOLekcje 
na specjaLne zaMówienie
Nasze wieloletnie doświadczenie na rynku oraz 
w relacjach z naszymi partnerami pozwalają nam
spełnić Państwa oczekiwania związane 
z produktami premium na specjalne życzenie.
Każdy z takich produktów charakteryzuje 
najwyższa precyzja wykonania, unikatowość 
i wyjątkowość.

W większości są to produkty wykonywane ręcznie.

à   Ekskluzywne modele oraz zaawansowane 
systemy ekspozycyjne wykonywane ręcznie, 
limitowane, personalizowane modele oraz 
podświetlane gabloty.

à   Oryginalne, certyfikowane fragmenty aut 
wyścigowych i rajdowych, kierownice bolidów 
F1, elementy silników

à   Repliki rajdowej i wyścigowej odzieży, kaski 
(różne skale), kombinezony kierowców 
rajdowych i wyścigowych.

à   Biżuteria, artykuły piśmiennicze, wykonane 
z metali szlachetnych pióra wieczne, spinki 
do mankietów, bransolety, zegarki.

Mamy przyjemność współpracować z twórcą 
indywidualnej, ręcznie wykonywanej biżuterii 
o tematyce motoryzacyjnej  –  artystą Dariuszem 
Zacharzewskim, którego dzieła zyskały uznanie 
na wielu pokazach międzynarodowych. Osobiste 
zaangażowanie w proces tworzenia z metali 
szlachetnych, nieszlachetnych oraz w połączeniu 
ze skórą naturalną, dają finalny efekt w postaci 
bardzo osobistego, wyjątkowego i  absolutnie 
unikatowego dzieła sztuki.  

Powyżej przedstawiamy tylko fragment możliwości,
ponieważ zakres prac jest bardzo szeroki, a jedynymi
ograniczeniami są wyobraźnia oraz budżet.

„Tworzenie z naszymi klientami 
rzeczy unikatowych, niepowtarzalnych 
i wyjątkowych sprawia nam 
największą przyjemność”



persOnaLizOwanie 
i znakOwanie prOduktów

Oferowane przez nas produkty, na Państwa 
życzenie, mogą zostać ozdobione konkretnym 
motywem czy też Państwa logotypem.

Dowolna technika odpowiednia dla bazowego 
produktu:

à  dla tekstyliów (T-shirty, czapki, torby) 
stosujemy najbardziej popularny haft 
komputerowy, sitodruk oraz termotransfer.

à  akcesoria (kubki, akcesoria piśmiennicze) 
możemy ozdobić stosując popularną technikę 
graweru laserowego, sublimacji oraz kalki 
ceramicznej.

W przypadku produktów wykonanych ze skóry, 
najlepszy efekt uzyskuje się poprzez tłoczenie 
wybranego wzoru z matrycy na produkt, przy 
udziale dużego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Jesteśmy w stanie nanieść dowolny znak graficzny
na model samochodu, tak aby stał się doskonałym 
produktem reklamowym. Wykonujemy lakierowanie,
tuning, kalkomanie na modelach pojazdów przez 
nas dostarczonych. Możemy także przerobić model, 
aby w pełni odzwierciedlał oryginał, np. samochód 
rajdowy.



OzdObne pakOwanie
Dopełnieniem całości jest odpowiednie opakowanie.
Na Państwa życzenie nasze produkty możemy zapakować 
w ozdobne, ręcznie wykonywane opakowania kartonowe 
o dowolnym kolorze okleiny, zamieszczając na nich dowolne 
logo bądź tekst.

Metalowe opakowania z logo Państwa firmy są również 
bardzo oryginalnym i efektownym dopełnieniem prezentu.

Wysyłane produkty zawsze są odpowiednio zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.



Dziękujemy za poświęcony czas i zapoznanie się 
z naszą ofertą. Mamy nadzieję że zachęci  ona Państwa 
do współpracy z naszą firmą Redplanet.

Ze swojej strony możemy zapewnić o profesjonalnym 
i indywidualnym podejściu do każdego zlecenia oraz 
o zaangażowaniu w jego realizację.

Z pozdrowieniami,
Zespół Redplanet

Kontakt:

R2 s.c.
ul. Morwowa 32b
10-337 Olsztyn

tel. +48 89 526 92 19
mob. 501 665 044
mob. 796 113 769

redplanet@redplanet.pl
www.redplanet.pl


