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Misja
Jesteśmy świadomi obciążeń jakie ponosi 
środowisko naturalne na skutek produkcji elektroniki 
i akcesoriów do smartfonów. Dlatego staramy się 
dopasować naszą ofertę do zmieniającego się 
świata. Tworzymy biodegradowalne produkty 
i chcemy promować racjonalne podejście do 

wykorzystywania plastiku. 

W ramach pracy nad marką Bioio zdecydowaliśmy 
się na jak najmniejsze, kartonowe opakowania bez 
dodatku plastikowych elementów. To pozwala nam 
na redukowanie śladu węglowego i ilości odpadów. 
Uważamy, że alternatywne materiały to przyszłość 
elektroniki użytkowej. Promując Bioio mamy na 
uwadze przede wszystkim ekologiczne wybory 

naszych odbiorców.
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Nakładki

Ekologiczny skład i produkt 
biodegradowalny w 100% to sposób na 
nakładkę na smartfon, która pozostanie 
produktem przyjaznym dla środowiska.

Nasze produkty nie odbiegają trwałością 
od materiałów, z których zwykle 
wykonane są nakładki na smartfony.

Stawiamy na uniwersalny  
i minimalistyczny design, który dotrze 
do wielu odbiorców. Nakładki mają 
przyjemną i gładką w dotyku fakturę.

Zużyta nakładka Bioio nie pozostawi 
śladu w środowisku naturalnym, tylko 
ulegnie całkowitemu rozkładowi.
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              to więcej niż marka.
To NATURALNA zmiana.

Kable

Nasze kable mają biodegradowalne 
osłony, które składają się w 30%  
z błonnika zbożowego.

Produkt Bioio to możliwość ładowania 
i transferu danych z urządzeń. Kable 
długości 1m występują w różnych 
wariantach najpopularniejszych złączy.

Małe kartonowe opakowanie, minimalna 
ilość nadruków i brak plastikowych 
elementów to krok do redukcji odpadów.
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Klasyczny kształt, modna kolorystyka oraz 
12W mocy to główne cechy ładowarki 
Bioio.

Trwały materiał zapewnia ochronę przed 
zasysowaniemi i amortyzację podczas 
upadków.

Obudowa jest biodegradowalna 
i zawiera m.in. 20% błonnika 
zbożowego. Urządzenie ma identyczne 
zabezpieczenia przed przegrzaniem  
oraz zwarciem tak jak konwencjonalne 
ładowarki sieciowe.

Ładowarka
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Opakowania
Dążymy do minimalizacji użycia plastiku w produkcji opakowań. 
Maksymalnie ograniczyliśmy jego zastosowanie na rzecz kartonu. 
Zredukowaliśmy wielkość opakowań Bioio i stosujemy małe ilości 
barwników. Pozwoliło również na redukcję śladu węglowego 

związanego z transportem. 

Chcemy spełniać potrzeby klientów, dla których każdy krok w stronę 
czystszego środowiska ma duże znaczenie.
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Kontakt
www.bioio.eu

adres: TelForceOne S.A
ul.Krakowska 119

50-428 Wrocław,Polska

telefon: +48 71 327 20 00

e-mail: info@bioio.eu
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