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Jesteśmy producentem nowoczesnych automatów fotograficznych - na rynku
fotobudek działamy od samych jego początków. Jako pierwsi w Polsce
stworzyliśmy w pełni podświetlaną fotobudkę LED'ową, zapoczątkowaliśmy
powstanie pierwszego w Polsce produkowanego na dużą skalę
oprogramowania obsługującego fotobudki i fotokabiny stworzonego
specjalnie do obsługi technologii green screen, zapewniającego najlepszą na
rynku jakość obróbki zdjęć. Jesteśmy firmą produkcyjną oraz eventową –
prowadzimy wynajem automatów naszej produkcji na różnorodne eventy.

Znajdź nas na 

www.p4f.pl
- sprawdź naszą 

ofertę

P4F – to Twój partner w eventowym biznesie!

http://www.p4f.pl/


P4F Roman Matusz ul. Boya-Żeleńskiego 12 35-105 Rzeszów NIP 684-245-77-72 ---- +48 793-190-321 +48 781-496-425 www.p4f.pl biuro@p4f.pl

Znajdziesz u nas nie tylko automaty 
fotograficzne. W stałej ofercie posiadamy 

wiele dodatków uatrakcyjniających imprezy 
jak np. słupki ozdobne czy dmuchane ścianki. 
Dodatki do automatów fotograficznych takie 
jak pokrowce media do drukarki czy ozdobne 

ramy również zakupić możesz u nas. 
Akcesoria dodatkowe zwiększą atrakcyjność 
Twojej oferty i uczynią pracę z automatem 

fotograficznym jeszcze bardziej komfortową.

Fotolustra P4F to nowoczesne automaty 
fotograficzne służące do obsługi eventów, 
wesel, imprez firmowych, 18tek, studniówek i 

wielu innych - łączą w sobie designerski 
wygląd oraz rozbudowane funkcjonalności. 
Profesjonalne animacje prowadzące (różne 

zestawy), możliwości personalizacji 
szablonów wydruków oraz interfejsu, 

możliwość drukowania zdjęć i przesyłania 
ich poprzez kanały social media – te i wiele 

innych funkcji w połączeniu z pełnym 
szkoleniem, materiałami informacyjnymi i 
marketingowymi oferowanymi w pakiecie 

przesądzają o tym że fotolustro p4f to 
świetny pomysł na własny biznes!

Specjalizujemy się w produkcji nowoczesnych 
automatów fotograficznych – fotobudek i 

fotoluster. Automaty fotograficzne 
konstruujemy od podstaw. Projektowanie i 

produkcja odbywają się w naszej siedzibie w 
Rzeszowie z udziałem specjalistów do obróbki 

CNC i doświadczonych monterów. Nasze 
automaty fotograficzne podlegają stałym 

ulepszeniom – mamy duże doświadczenie nie 
tylko w produkcji ale również w wynajmie, co 

przekłada się na szybkie pozyskiwanie wiedzy 
o potrzebach rynku. Do tych potrzeb 
dopasowujemy nasze produkty – by 

cechowały się zarówno nowoczesnym 
designem jak i najwyższym stopniem 

funkcjonalności.

W naszej ofercie:
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Automaty fotograficzne P4F 

Akcesoria eventowe takie jak zabawne 
okulary, kapelusze, maski i przeróżne dodatki 
to must-have każdego sezonu eventowego! W 
naszej ofercie znajdziecie kompletne zestawy
gadżetów imprezowych które pomogą Wam 

rozkręcić każdą imprezę.

Napisy 3D LED RGB to litery przestrzenne 3D 
wykonane z lakierowanej płyty MDF. Litery 

mają nowoczesny, lekko zaokrąglony kształt. 
Każdy napis posiada niezależne oświetlenie 
LED RGB 12V (bezpieczeństwo użytkowania). 

Litery zmieniają kolory – mogą działać w 
różnych trybach kolorystycznych. Dodatkowo 
całość posiada opcję regulacji natężenia siły 

światła. Litery wykonane są przy użyciu 
profesjonalnych obrabiarek CNC co 

przekłada się na najwyższą jakość wykonania. 
Lakierowanie powierzchni liter na kolor biały 
sprawia że Napis 3D LED RGB to elegancka i 

unikalna dekoracja sal weselnych i wspaniały 
dodatek do sesji ślubnych.



Zapraszamy do współpracy: 
sale weselne / kluby / salony ślubne / sale zabaw / fotografów / firmy i osoby 

zainteresowane wypożyczeniem lub posiadaniem w ofercie fotobudki, 
fotolustra czy napisu przestrzennego 3D - przygotujemy skrojoną na miarę 

potrzeb propozycję - ofertę dopasujemy do indywidualnych potrzeb 
Twoich/Twojej firmy. 

Gdzie nasz znajdziesz?

Zapraszamy do naszej 
siedziby głównej do Rzeszowa 
lub po umówieniu terminu do 

naszego oddziału w Łodzi.

Ul. Boya-Żeleńskiego 12 Rzeszów
Ul. Rewolucji 1905r 32 Łódź

Zadzwoń: 793-190-321
Napisz: biuro@p4f.pl

P4F – Twój partner w 
eventowym biznesie!

Fotobudki i fotolustra
znacząco podnoszą 

wartość marketingową 
eventów, imprez i miejsc. 

Zyskujesz nie tylko w 
teraźniejszości ale i w 

przyszłości!
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