
MEDALE 
ODLEWANE



Medal to szczególna nagroda. Ma przyciągać wzrok, być oryginalny i doceniany przez wiele lat. Dlatego nasz 

zespół doświadczonych grafików projektuje tylko wyjątkowe medale!

Nasze projekty powstają na różne okazje, między innymi: 

• imprezy biegowe, triathlonowe, rowerowe, ekstremalne, 

• zawody rangi mistrzowskiej, regionalnej, lokalnej,

• okazje jubileuszowe, rocznice,

• dla firm, klubów, fundacji, instytucji.

Podczas projektowania i wyceny bierzemy pod uwagę:

• wytyczne klienta,

• rozmiar i grubość medalu,

• liczbę sztuk,

• oczekiwane metody uszlachetnienia – np. wypełnienie farbą,

• rodzaj wstążki.

Unikalny projekt na miarę

zwycięzców
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Nasi projektanci to osoby z wieloletnim doświadczeniem, 

doskonale łączące estetykę na najwyższym poziomie 

z najnowszymi możliwościami technicznymi. Działają sprawnie, 

z uwagą wsłuchując się w wytyczne klientów. Stawiają sobie za 

cel dostarczanie projektów, które spełnią, a nawet przekroczą 

oczekiwania zamawiających.

Gotowy projekt medalu przesyłamy 

w ciągu kilku dni. 

Bez względu na wielkość zamówienia usługa jest bezpłatna, jeżeli 

klient dokona zakupu zamówionego medalu. 

Wykonujemy również medale według projektów 

dostarczonych przez klientów. 

Rozumiemy, że niekiedy właśnie takie podejście jest szczególnie 

cenne.

Jak powstają przestrzenne projekty?

Modelujemy przestrzennie plik z projektem – zatwierdzony przez 

klienta projekt medalu w 2D jest konfigurowany do wersji 3D, by 

na jej podstawie wykonać matrycę do medali.



W produkcji uruchamiamy wyspecjalizowany proces technologiczny – od wykonania stalowej 

formy, przez wtrysk stopu metali, szlifowanie, galwanizację, patynowanie po dalsze procesy 

uszlachetniające. 

Medale Tryumf™ są odlewane ze stopu cynku z aluminium, dzięki temu są wytrzymałe, 

solidne i na tyle plastyczne, że idealnie nadają się do dalszej obróbki. 

Medale odlewamy w stalowych matrycach, dlatego uzyskujemy:

• menniczą precyzję,

• niepowtarzalne kształty, struktury oraz faktury, w tym ażury,

• efekt płaskorzeźby 3D. 

Matryce stalowe stosowane w Tryumf™ to rozwiązanie najwyższej klasy – powszechnie stosuje 

się matryce syntetyczne, znacznie tańsze, nie tak precyzyjne w odwzorowaniu kształtu i detali 

medalu jak stalowe. 

Po odlaniu każdy medal jest dokładnie szlifowany, co pozwala na pozbycie się ostrych  

i wystających krawędzi.

Mistrzowskie technologie dla

idealnego efektu
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Medale pokrywamy powłoką galwaniczną, aby nadać im odpowiedni kolor:

• antycznego złota, srebra,

• brązu,

• błyszczącego złota, srebra,

• zielonego złota.

Wyróżnia nas galwanizacja dwóch kolorów na jednym medalu. 

Jako pierwsi w Polsce i jedni z pierwszych w Europie łączymy złoto i srebro w jednym projekcie.

Uszlachetniamy medale również poprzez techniki:

• patynowania – czernimy medal w celu uzyskania efektu postarzenia, 

• szczotkowania i polerowania powierzchni – przecieramy poczernione medale,

•  lakierowania powierzchni – to zabezpiecza medal przed czynnikami zewnętrznymi oraz nadaje 

efektowny wygląd satynowej powierzchni, wyrazistych konturów wzoru,

•  naniesienie na wybrane elementy medalu dowolnych kolorów – używamy szlachetnych  

farb w pełnej palecie barw.

Oferujemy produkcję kompletów trofeów – medali, statuetek, dyplomów i innych nagród z tą  

samą grafiką lub nawet kształtem inspirowanym wzorem medalu.  W ten sposób powstaje komplet 

trofeów, spójny dla danej imprezy i jak ona unikatowy.



Skomplikowane ażury
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medalistów
Efekt finalny tylko dla



Precyzja i szczegóły
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Efekt 3D
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Zróżnicowane kształty



Wypełnienie farbą
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Lakierowanie



Czarne medale
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Galwanizacja 
dwa kolory



Nietypowe realizacje

Tryumf  16 Tryumf™  Łączą nas zwycięstwa.





Ordery i pinsy

Tryumf  18 Tryumf™  Łączą nas zwycięstwa.



Opakowania ozdobne do medali

Medale mogą być pakowane w eleganckie etui, podkreślające 

prestiż wręczanej nagrody. Proponujemy różnorodne futerały, 

dostosowane kształtem zarówno do medali standardowych 

(Ø: 40, 50, 60, 70 mm), jak i niestandardowych.

Oferujemy etui:

• welurowe/zamszowe,

• skóropodobne,

• poliestrowe o fakturze skóry,

• drewniane,

• plastikowe. 

Etui



Proponujemy dwa rodzaje wstążek: 

•  wstążki standardowe, tkane, z poliestru, długość 

900 mm – do wyboru oferujemy 2 szerokości: 

11 i 22 mm. Wstążki dostępne są w wielu kolorach 

i mogą być przyszyte bezpośrednio do medalu lub 

zapięte na tzw. karabińczyk;

•  wstążki sublimacyjne, satynowe, 

personalizowane, z nadrukiem, długość 

900 mm – do wyboru oferujemy kilka szerokości, 

w tym standardowa 20 mm. Wstążki dostępne 

są w wielu kolorach i mogą być przyszyte 

bezpośrednio do medalu lub zapięte na 

tzw. karabińczyk.

Dobór wstążek
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• IRONMAN 

• British Cycling 

• Skargards 

• Königsforst-Marathon

• Fundacja Bieg Rzeźnika

• G&G Promotion - organizator Škoda Velo Toruń, Majka Days i wielu innych,

• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA 

• Agencja Sportu i Rekreacji – organizator Biegu Fiata i Cieszyńskiego Fortuna Biegu

• Fundacja Marcina Gortata „Mierz Wysoko”

• Enea Bydgoszcz Triathlon

• Barbarian Race 

• PKO Rzeszów Maraton i Półmaraton

• ONICO Gdynia Półmaraton

• PKO Festiwal Biegowy w Krynicy

• Biegi Firmowe (Warszawa, Wrocław)

• Perły Małopolski

• Instytut Uzbrojenia, MON, CBŚP

• PZLA, PZM, AWF Wrocław

• PGE Dystrybucja

Każdy medal (pojedynczy lub owinięty wstążką) jest pakowany w woreczek foliowy, a następnie w większy 

worek zbiorczy przeznaczony na 10 szt. medali. Taki sposób pakowania zapobiega uszkodzeniom lub 

zarysowaniom medali oraz ułatwia ich liczenie. Innym, bardziej eleganckim rozwiązaniem jest medal w etui – 

wówczas to etui stanowi opakowanie medalu i gwarantuje jego pełne zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

Wysyłkę realizujemy w paczkach do 30 kg.

• rozmiar medalu, grubość, kolor, kształt, 

• liczba sztuk, termin realizacji,

• obecność elementów wypełnionych farbą, obecność ażurów,

• nazwa i data imprezy, wymagane treści i grafiki na awers i rewers,

• rodzaj i kolor wstążki, obecność personalizacji, 

• rodzaj i kolor etui,

• inne wymogi. 

W przypadku projektu klienta prosimy o pliki w formacie Corel Draw (.cdr), Adobe Illustrator (.ai), PDF lub EPS.

Informacje potrzebne do zaprojektowania medalu:

Pakowanie

Zaufali nam



Towarzyszymy naszym klientom w całym procesie tworzenia medalu:

•  doradzamy na każdym etapie – zapewniamy opiekę dedykowanego konsultanta, który 

doradza i prowadzi zlecenie od projektowania poprzez uszlachetnianie aż po dostawę 

w dowolne miejsce lub wiele miejsc jednocześnie w ustalonym czasie, 

•  projektujemy komplety trofeów – nanosimy tę samą grafikę lub nadajemy podobny 

kształt różnym nagrodom z oferty Tryumf™, by dostarczyć organizatorowi wydarzenia 

komplet różnorodnych trofeów. To rozwiązanie jest szczególnie cenione przez tych, 

którzy potrzebują wyróżnić grupy zwycięzców, sponsorów, wolontariuszy i innych osób 

zaangażowanych w event, 

Niezrównana obsługa

klienta
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•  wykonujemy personalizację nagród podczas imprezy – grawerujemy imiona i wyniki 

zawodników na specjalnym stanowisku na terenie imprezy, dla jej uświetnienia i szczególnego 

uhonorowania każdego uczestnika,

•  dostawę realizujemy za pośrednictwem najlepszych kurierów – dzięki temu nasze wysyłki 

docierają zawsze na czas, w uzgodnione miejsce, do wskazanej osoby.

Zapraszamy!



www.tryumf.com


