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Poznaj Deko Eko

Dekoeko.com to innowacyjna platforma upcyklingowa, która rewolucjonizuje
sposób myślenia o odpadach. 

 Cyrkularny Marketplace Smart Matching
Autorska oferta 

“Upcykling marki”

Pierwsza w Europie cyrkularna 
platforma, służąca do tworzenia 

i sprzedaży produktów 
upcyklingowych. 

Inteligentna wyszukiwarka 
dopasowująca produkty 
upcyklingowe do Twoich 

preferencji.

Nadaj wyższą wartość swojej marce 
poprzez wprowadzenie na rynek 

produktów upcyklingowych 
z odpadów Twojej firmy.



Nasz model biznesowy

Przekształcamy odpady w zysk, nadając im możliwie najwyższą wartość - od zera do pełnowartościowego produktu. 

Współpracujemy z najlepszymi projektantami i przedsiębiorstwami społecznymi z całego świata, aby tworzyć 
estetyczne i funkcjonalne produkty konsumenckie wykonane w 100% ze starannie wyselekcjonowanych materiałów 

odpadowych pochodzących od globalnych korporacji.



Wartości dla Twojej firmy

Zrównoważony rozwój Wizerunek Marketing i komunikacja

Upcycling plastiku to krok w kierunku gospodarki 

cyrkularnej. Tego typu działania przyspieszają 

zrównoważony rozwój firmy i pozwalają dążyć do 

obiegu zamkniętego.

Przetwarzanie plastiku produkowanego przez 
organizację wspaniale wzmacnia pozytywny 

wizerunek firmy. Dodatkowym aspektem może być 
aspekt wspierania lokalnej społeczności.

Produkty powstałe z plastiku mogą w jasny i 

przystępny sposób dotrzeć do konsumentów z 

informacją na temat zaangażowania marki i jej 

odpowiedzialności społecznej.



Activation Package to oferta, która kompleksowo wspiera w znalezieniu 

rozwiązania na konkretny rodzaj odpadu. To idealne narzędzie dla firm, które: 

- są innowacyjne; 

- dbają o środowisko i są społecznie odpowiedzialne; 

- wprowadzają zasady gospodarki obiegu zamkniętego; 

- chcą być liderami w zakresie gospodarowania swoimi odpadami;

- potrzebują wsparcia i inspiracji na zagospodarowanie odpadów;

- chcą w nowy sposób spojrzeć na swoje materiały odpadowe i poznać 

możliwości ich dalszego zagospodarowania w duchu upcyklingu.

Informacje o
Activation Package 



Krok po kroku

Przeprowadzona przez doświadczonych w tej 
dziedzinie specjalistów z firmy Deko Eko. Celem tego 
etapu jest analiza wybranego odpadu pod kątem jego 

przydatności jako surowca do wykonania nowych 
przedmiotów. Etap zakończony raportem.

Po  pierwszym kroku i finalnym raporcie 
rozpoczynamy proces tzw. Smart matchingu, 
który polega na wyszukaniu i odpowiednim 
dobraniu projektantów oraz producentów 

upcyklingowych. Etap zakończy się 
przedstawieniem propozycji produktów, które 

mogą powstać z analizowanego odpadu.

Docelowa faza projektowania i tworzenia 
prototypów. Wynikiem tego etapu jest 

minimum 1-3  gotowych do wdrożenia modeli 
produktów upcyklingowych oraz / lub plan 

dalszych działań upcyklingowych (produkcji na 
większą skalę)

1 2 3

1 strumień odpadów + 3 sylwetki projektantów + 1-3 prototypy 

Krok 1: Analiza odpadów pod kątem 
upcyklingu

Krok 2: Smart Matching Krok 3:  Design & prototyping 



Nasza oferta

Activation Package 

Elementy oferty 

Etap 1: Analiza odpadów + wyszukanie rozwiązań + wstępny raport => ok. 2 tygodnie

Etap 2: Proces Smart Matchingu (dobór twórców upcyklingowych) => 2-3 tygodnie

Etap  3: Projektowanie + stworzenie prototypów* + finalny raport => od 5 do 30 dni roboczych

* obejmuje wizualizacje, projekt, specyfikacje techniczną, terminy realizacji, parametry produkty, produkcja docelowego 
prototypu będzie wyceniana osobno po decyzji dot. wyboru produktu w Etapie II



Przykłady i inspiracje



Duże formy - działania w lokalnych społecznościach
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Ławki w 
przestrzeni 
miejskiej

Jeśli idziesz ulicami Amsterdamu lub 
wzdłuż wybrzeża w Salonikach w Grecji, 
możesz zobaczyć meble miejskie, w tym 
ławki, wykonane z plastikowych odpadów 
pochodzących od mieszkańców miasta. 
Odpady te zostały poddane recyklingowi 
i przekształcone w filament do drukarek 
3D. 
Ta inicjatywa wyraźnie pokazuje, że 
technologie 3D odgrywają kluczową rolę 
w ochronie naszego środowiska i mogą 
tworzyć wartość we wszystkich 
sektorach działalności.

https://www.3dnatives.com/en/recycling-plastic-to-3d-print-furniture-in-cities/






Meble

Meble wykonane z plastiku z odzysku, to nie 
tylko ławki. To także krzesła, stoliki, fotele, 
hokery, a nawet displaye sklepowe.

Kształty i design mebla może być 
dopasowany do przestrzeni (lub wnętrza), w 
którym ma stanąć. 



simple plastic 





Plastikowe płyty

Plastik można przetwarzać w płyty (deski), 
które następnie mogą być cięte i 
montowane we wnętrzach lub na 
zewnątrz. Idealne do zabudowy stoisk 
konferencyjnych i eventowych, na lady 
sklepowe czy recepcje biura.



Ściana/zadaszenie

Plastikowe panele mogą posłużyć do 
zbudowania ściany lub stoiska 
wystawienniczego.
Dowolne kształty i kolory dają niemal 
nieograniczone możliwości.



Karmniki dla 
ptaków

Z replastiku można projektować i tworzyć 
małą architekturę dla najmniejszych 
mieszkańców miejskich parków. 
Ptaki i owady też mogą zyskać na 
recyklingu!



Przedmioty użytkowe i dekoracyjne 
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Misy i kosze

Koszyki, misy, osłonki na doniczki, 
koszyczki na kosmetyki.
W różnych kształtach, kolorach i wielkości.
Na biurko, parapet czy stół: praktyczne i 
piękne!





Misa na owoce
z nakrętek HDPE

Elegancka, nowoczesna, piękna!
Miska na owoce (i warzywa)
z recyklingowanego plastiku.

Średnica:  25cm 
Wysokość:  9cm



Koszyki na książki 
lub  czasopisma

Te pojemniki - koszyki są lekkie,
a zarazem eleganckie. 
Pasują do biblioteczki, biura czy pokoju 
dziennego. 
W całości zrobione są z odzyskanego 
plastiku HDPE (nakrętki od butelek).

Wymiary: różne, ale mogą pomieścić 
nawet format A4!



Deskorolki

Odpady mogą zmienić się w świetną 
zabawę! Z przetworzonego plastiku 
można zrobić na przykład deskorolki.

Inną opcją będą akcesoria do innych 
dyscyplin sportowych!



Gadżety firmowe / drobne przedmioty
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Pojemniki na 
długopisy (i nie 
tylko)

Niezwykłe kształty tych pojemników 
przykuwają wzrok. Możemy 
zaproponować różne warianty 
pojemników: okrągłe, kwadratowe, 
asymetryczne.
 
To niezwykle ciekawy element 
dekoracyjny na biurko.

Wysokość w zależności od modelu: 
7-12cm.



Inne niewielkie  
pojemniki

Nie tylko pojemniki na biurko: z 
replastiku można zrobić także mniejsze 
miseczki, puzderka, mydelniczki, 
podkładki pod kubek.



Z plastiku można zrobić także okulary 
lub oprawki do szkieł korekcyjnych.

W dowolnym kształcie i wielkości!

Okulary/oprawki





Zabawna, nawiązująca do kapsla Coca Cola podstawka 
na telefon.
Wygodna i ciekawa ozdoba biurka.
W całości wykonana z nakrętek od butelek.

Inny pomysł na gadżet to pamięć USB w dowolnym 
kształcie. 
 

Podstawka na telefon z 
nakrętek, pamięć USB



Kreatywnym wykorzystaniem plastiku 
może być zrobienie z niego obudowy do 
głośnika bluetooth.

Wielkość, kształt i kolor mogą być 
dowolnie modyfikowane.

Głośniki bluetooth



Małe grzebienie lub dowolne inne nieduże 

przedmioty produkowane metodą wtrysku.

 Kształt przedmiotów zależy od oczekiwań 

klienta. 

Grzebyki, spinki, 
opaski



Fantastyczny pomysł  na upcykling 
plastikowych nakrętek od napojów (i 
nie tylko!)

Możemy je zmienić w wiszące lub 
stojące zegary. 

Każdy zegar będzie inny ze względu na 
mieszanie się  kolorów.

Możemy także zrobić zegary z różnymi 
wskazówkami. 

Zegar z nakrętek 



Ramka na zdjęcia z 
nakrętek HDPE

A gdyby tak zrobić z plastiku ramkę na 
zdjęcia?

Kolor ramki będzie zależał od koloru 
nakrętek. 
Kształt i rozmiar do uzgodnienia.



Brelok z nakrętek 
HDPE 

Tutaj nieco mniejsza propozycja: brelok 
- karabińczyk.

Fakt, że jest produktem upcyklingowym 
wykonanym z opakowań Twojej marki 
sprawia, że to nie jest zwykły brelok!



Brelok “z misją” 
z nakrętek HDPE

Ten brelok jest równocześnie 
otwieraczem do butelek!
W całości zrobiony  z odzyskanego 
plastiku.

Kształt żółwia morskiego nie jest 
przypadkowy: to symbol mieszkańców 
mórz, którym plastik może zagrażać.



Unikatowy zegarek, którego koperta 
wykonana jest z plastikowych nakrętek.

Wytworzona metodą wtrysku 
stopionego materiału do aluminiowej 
formy. 
Koperta składa się z dwóch, 
wsuwanych na siebie części. 
W kopercie znajduje się mechanizm 
Miyota 203A, szkiełko zegarkowe, 
wskazówki, czarna koronka. 
Pasek wykonany z czarnego materiału 
skóropodobnego z korka, wycinany 
laserowo, obszyty przy krawędzi czarną 
nicią, zapinany czarną klamerką.

Zegarek z nakrętek 
HDPE



Let’s upcycle the world together!

www.dekoeko.com
+48 602 296 663

biuro@dekoeko.com


