
Promovează-ti compania cu produse personalizate
Modele Mecanice 3D tip puzzle cu semnătura 

companiei tale

Tractor
Tractorul este un model care 
starneste amintirea timpurilor 
trecute. Nu contine produse 
electronice, are doar placaj, un 
motor cu banda de cauciuc si 
tone de distractie.

Cutie mecanica
Aceasta caseta aduce un strop de 
magie la birou sau in biblioteca de 
acasa. Se impinge parghia laterala si 
cutia se ridica, se inclină si se 
deschide capacul pentru a dezvalui
continutul. Un mod inteligent de a 
oferi o carte de vizita sau un mod 
distractiv de a stoca si scoate in 
evidenta lucrurile mici. Kit-ul include 
doua panouri frontale 
interschimbabile - una pentru 
pastrarea cardurilor si una pentru 
pastrarea obiectelor mici.

Teatru
Un mecanism spectaculos inspirat din 
piesele de teatru. Invarte roata 
pentru a aduce personajele pe scena. 
Oare Printul va ucide balaurul? 
Printesa va invinge vrajitoarea? Care e 
povestea pe care o vei crea tu?

Seif
Vei avea propriul seif in care poti pastra
cele mai pretioase lucruri in conditii de 
siguranta. Este prevazut cu o incuietoare
adevarata, iar pentru a-l putea deschide 
trebuie sa stii combinatia. Insa daca vrei sa 
fii un adevarat spargator de seifuri, poti sa-l 
deschizi si fara a sti combinatia. Tot ce 
trebuie sa faci este sa invarti cu grija de 
rotite si sa asculti cand ajunge in locul 
potrivit.

U-9 Grand Prix Car
Modelul U-9 recreează ,design-ul iconic si magnific 

al modelelor câștigătoare a curselor de Grand Prix. 

Sub capota o sa recunoașteți o replică a unui 

motor clasic V8, cuplat la o cutie de viteze ce 

permite deplasarea in marșarier cat si in modul de 

cursa, țineți minte ca sunt 100% compuse din 

lemn si bucurați-va de realizarea tehnica

Cutia cu Comori
Cutia cu comori, cu elementele 
superb gravate si cu 
mecanismele mecanice din 
interior, te duce cu gândul la
lucrurile valoroase ținute in 
interiorul ei. Oricum misterul , 
unui puzzle-box mecanic, incita 
curiozitatea pentru a descoperii  
cheia si modul de a o deschide

Combina
Combina agricola UGEARS este 
un exemplu minunat in 
domeniul mecanicii cu un mod 
de a o pune in functiune foarte 
apropiat de realitate. Surpriza 
acestui model este caseta 
ascunsa din partea stanga a 
conducatorului auto, prin care 
poti trimite biletele persoanei 
spre care se indreapta

Dinamometru

Daca aveti probleme in 

luarea deciziilor cu privire la 

activitatile dintr-o anumita zi, 

dinamometrul este modelul 

cel mai potrivit. Acesta este 

unul dintre cele mai simple 

modele Ugears, dar in 

acelasi timp demonstreaza o 

serie de principii de baza ale 
mecanicii.

Locomotiva UGEARS combina toate inovatiile tehnice si artistice pe care constructorii nostri
le-au creat si le-au implementat cu succes. Cu elemente foarte detaliate, orientate spre 
realism si romantism, versiunea noastra a acestui simbol de nesters al secolului al 19-lea 
inglobeaza tehnologia, aventura si starneste imaginatia tuturor celor care o vad.

Comandă minim 100 de bucăți
Termen de livrare: 4-5 săptămâni

office@ugearsmodels.ro
+40 735 226 607


