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Kiedy technologia spotyka tkaninę 
SUPREME ON w zestawie ze stylowym plecakiem!  
 

Jeśli chodzi o dźwięk i styl nie uznają żadnych kompromisów – 
deuter x Teufel wprowadzają na rynek praktyczny plecak, który 
jest już teraz dostępny razem z wysokiej klasy słuchawkami 
nausznymi SUPREME ON. 
 

 
 
Kraków, 09.06.2021 - Berlińska firma Teufel i deuter wprowadzają na rynek nowy produkt: 
Plecak deuter x Teufel UP BERLIN w nowoczesnym miejskim stylu jest już teraz dostępny w 
sprzedaży. Po udanej premierze torby deuter x Teufel dla słuchawek SUPREME ON w zeszłym 
roku, obie firmy postanowiły rozszerzyć swoją ofertę. Plecak UP BERLIN można kupić 
pojedynczo lub w zestawie ze słuchawkami SUPREME ON i pasujączm etui już teraz na 
stronie internetowej teufelaudio.pl, w salonach Teufel oraz w sklepie internetowym deuter. 
 
Pobierz zdjęcia | Link do sklepu z technicznymi informacjami | Zobacz video 

 

 

 

 

https://teufelaudio.pl/
https://teufelaudio.pl/sklepy
https://cloud.teufel.de/index.php/s/Ypi36GG9j9FfGbM?path=%2F
https://youtu.be/7tJonmxbmSM


 

 

 
 

Wszystkie fakty w skrócie:  
 

• Plecak w nowoczesnym miejskim stylu oferuje wysoki komfort noszenia, jest przyjazny 

dla pleców oraz odporny na zabrudzenia i wodę 

• Rozmiary: Wysokość: 51 x Szerokość 30 x Głębokość 17 cm; Pojemność: 22 l 

• Zawiera zintegrowaną przegrodą na laptopa (do 15 cali) i tableta 

• Wykonany w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu zgodnie ze standardem 

bluesign® i GRS (Global Recycled Standard), ten plecak jest produktem bluesign® 

• W zestawie dostępny ze słuchawkami SUPREME ON marki Teufel 

• SUPREME ON to nauszne, bezprzewodowe i szlachetnie wykonane słuchawki z 

liniowym przetwornikiem HD i efektywnym tłumieniem zewnętrznych hałasów 

• Bluetooth 5.0 z aptX™ i AAC dla streamingu muzyki z takich serwisów jak Spotify, 

Deezer, YouTube, Apple Music i CO. w jakości podobnej do płyty CD 

• Funkcja ShareMe: bezprzewodowe parowanie dwóch par słuchawek SUPREME ON z 

jednym źródłem 

• W sam raz do plecaka i słuchawek jest już dostępna playlista „The Sound of Berlin” na 

Spotify stworzona przez DJ Bonnie! 

• Plecak jest dostępny już teraz w kolorze czarnym w cenie 449 zł lub w zestawie ze 

słuchawkami SUPREME ON i torbą do słuchawek, oba produkty w kolorze piaskowej 

bieli i czarnym w cenie 1149 zł na stronie teufelaudio.pl, w salonach Teufel i w sklepie 

internetowym deuter 

 

 
Nowocześnie, praktycznie i z pożytkiem dla pleców 
 

Inspirując się słuchawkami SUPREME ON został zaprojektowany i stworzony Plecak deuter x Teufel 

UP BERLIN. Jest on utrzymany w nowoczesnym, ale również miejskim stylu i łączy wysoki komfort 

noszenia z codziennym użytkowaniem. Ten plecak jest wykonany z wolnego od PFC poliestru, który 

został uzyskany z butelek PET i posiada certyfikat bluesign®, który poświadcza przyjazne dla klimatu 

metody produkcji. Aby zagwarantować odporność na wodę i zabrudzenia, deuter stosuje wolną od 

PFC  powłowkę, a więc nieszkodliwą dla zdrowia i środowiska. Oficjalna playlista deuter x Teufel 

„The Sound of Berlin”, której autorem jest czołowy berliński DJ Bonnie, zapewnia idealne brzmienia 

wielkiego miasta. 

 

Razem aktywnie na rzecz ochrony klimatu 

 

Zrównoważona produkcja i ochrona klimatu odgrywają bardzo ważną rolę dla firmy Teufel i deuter. 

„Z deuter znalezliśmy interesującego partnera do współpracy – dzielimy te same wartości i wspólnie 

rozwijamy je w nowych produktach. Wraz z tym plecakiem chcielibyśmy wprowadzić na rynek 

produkt codziennego użytku, który dzięki trwałym materiałom i nowoczesnemu designowi idelanie 

wpasowuje się w dzisiejszy styl” - wyjaśnia Sascha Mallach, prezes firmy Lautsprecher Teufel. 

 

Plecak i torba do słuchawek w miejskim stylu są wykonane z przetworzonych butelek PET 
pochodzących z recyklingu. Deuter stawia na certyfikowane standardy środowiska w procesie 
produkcji produktów i ze względu na ścisłe wdrażanie sprawiedliwych warunków pracy i produkcji 
został już po raz ósmy odznaczony statusem Lidera renomowanej  Fair Wear Foundation. Robert 
Schieferle, prezes firmy deuter, o współpracy z Teufel: „Połączenie technologii i tkaniny to mocny 
trend. deuter tworzy plecaki już od ponad 120 lat, Teufel swoje produkty audio już od ponad 40 lat. 
Jesteśmy absolutnymi ekspertami w swoich dziedzinach, którym udało się w imponujący sposób 

https://teufelaudio.pl/
https://teufelaudio.pl/sklepy


 

 

połączyć to, co najlepsze  z obu światów. W rezultacie powstał produkt, który został stworzony nie 
tylko w sposób nieszkodliwy dla środowiska, ale również zachwyca swoim wyglądem i 
funkcjonalnością.” 
 
Teufel we współpracy z organizacją non-profit atmosfair kompensuje całkowitą emisję dwutlenku 

węgla powstałą przy wysyłce i transporcie produktów i inwestuje w projekty ochrony klimatu, które 

przyczyniają się do zmieniejszenia emisji dwutlenku węgla. 

 

Cena, dostawa i dostępność 
 

Plecak deuter x Teufel UP BERLIN w kolorze czarnym jest dostępny już teraz w sklepie 
internetowym teufelaudio.pl, w salonach Teufel oraz w sklepie internetowym deuter w cenie 449 zł 
lub w zestawie ze słuchawkami SUPREME ON wraz z torbą do słuchawek w kolorze piaskowej 
bieli lub czarnym w cenie 1149 zł. 
 

 

Kontakt prasowy: 
 
Jacek Dembicki 
public relations manager 
 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52                                               
Kom:+48 533 553 304 

Email: jacek.dembicki(at)sarota.pl   

www.sarota.pl 

Jan Balicki 
junior public relations specialist 
 
SAROTA PR – agencja public relations 
Tel: +48 12 349 03 52 
Kom: +48 530 646 090 
 
Email: jan.balicki(at)sarota.pl 

www.sarota.pl 

 

 

 
 
Parę słów o firmie Lautsprecher Teufel GmbH 
 
Teufel jest największą w Europie firmą zajmującą się bezpośrednią sprzedażą produktów audio. 
Szeroka gama produktów obejmuje systemy kina domowego, telewizyjne rozwiązania 
dźwiękowe, systemy multimedialne, klasyczne hi-fi, słuchawki oraz głośniki multiroom i 
Bluetooth z własną technologią streamingową Raumfeld. Firma rozpoczęła opracowywanie 
zestawów głośnikowych w Berlinie w 1979 roku i jest obecnie znaną marką elektroniki 
użytkowej w Europie i Chinach. 
  
Od początku istnienia Teufel zawsze przywiązywał dużą wagę do dobrego brzmienia. Liczne 
nagrody przyznane przez konsumentów, prasę i media internetowe świadczą o sukcesie tej 
firmy. Produkty marki Teufel są dostępne wyłącznie w sprzedaży bezpośredniej w sklepie 
internetowym Teufel, na rynkach online, w strefie hotline i w sklepach marki Teufel.Parę słów o 
firmie deuter  
 
Parę słów o firmie deuter Sport GmbH  
 
Plecaki firmy deuter są już od ponad 120 lat niezawodnymi i wysokiej jakości towarzyszami 
wszystkich aktywności na świezym powietrzu zarówno latem, jak i zimą. deuter wraz ze swoimi 
plecakami SL jest uznawany za pioniera w produkcji górskich plecaków dla kobiet. 360- 
stopniowa odpowiedzialność korporacyjna oznacza działanie w sposób zrównoważony w całym 
łańcuchu produkcyjnym. Od 2020 roku deuter stawia na produkty wolne od PFC. 

https://teufelaudio.pl/
https://teufelaudio.pl/sklepy
http://www.sarota.pl/
http://www.sarota.pl/

