


TOC- Top One Creative

TOC është një agjenci që punon shumë për të bërë një 
ndryshim dhe për të rritur biznesin tuaj në një nivel 

tjetër.

Ne ofrojmë shërbimet tona dhe punojmë ngushtë me klientët tanë, duke u siguruar që çdo projekt të 
realizohet në kohë, me cilësinë më të mirë. Ajo që na motivon është dëshira dhe vendosmëria për të 

ndërmarrë projekte që na sfidojnë dhe na rritin profesionalisht dhe personalisht.



Ne jemi te specializuar ne:

- Industria e argetimit (Lodra, kende lojrash Etj.)

- Zhvillim i biznesit

- Marketingu i mediave sociale (SMM)

- Zbatimi i Projektit

- Menaxhimi i PR

- Konsulence

- Trajnim Stafi

- Organizim Eventesh

- Dekor

Disa nga klientet tane



Treni

Modeli i trenit është një konfigurim me 5 vagona dhe 
përbëhet nga një lokomotivë, një vagon i hapur me qy-
myr dhe 3 vagona pasagjerësh të mbuluar. Modeli është i 
përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
Korniza kryesore e lokomotivave dhe vagonëve prej 
çeliku rezistojne për shumë vite duke përdorur material 
rezistent ndaj ujit dhe goditjeve. 

Specifikime teknike





Treni “MAXI”

Treni Maxi është një konfigurim me 4 vagona dhe përbëhet nga një lo-
komotivë, 3 vagonë pasagjerësh të mbuluar. Trenat Maxi kanë vagonë 
më të mëdhenj të pështatshëm për të rritur dhe fëmijë. 

Maxi Train është i përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të 
jashtëm. Korniza kryesore e lokomotivave dhe vagonëve prej çeliku 
reziston për shumë vite dhe është rezistent ndaj ujit dhe goditjeve. 
Treni Maxi është i ndërtuar me ndenjëse lëkure për rehatinë e pasag-
jerëve.

LOKOMOTIVA

Shpejtesia Maksimale: 10km/h
Permasat: 300X120X190 cm
Motorri: 72V DC motor  
Batterite: 12 pcs 225Ah  Battery 
Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 850 kg
Distanca(km): 60 km me karikim te 
plote

VAGONET

Permasat e vagonit: 220X115x220 
cm  
Kapaciteti i Peshes: 480 kg
Persona: 30 femije ose 20 te rritur





TRENI “MAXI PLUS”
  Modeli Maxi Plus Train Elektrik pa gjurmë 
është një konfigurim me 4 vagona dhe përbëhet 
nga një lokomotivë, 3 vagona pasagjerësh të 
mbuluar. 
   Modeli Maxi Plus ka vagonë më të mëdhenj 
për të rritur dhe fëmijët.
   Modeli Maxi Plus Trainless Trainless është i 
përshtatshëm për përdorim të brendshëm dhe të 
jashtëm.
  Treni Maxi Plus, i cili ka 9 vende për të rritur 
në çdo vagon, ka 3 vagona si standard. 
Mund të shtohen deri në 5 vagona në total.

LOKOMOTIVA

Shpejtesia Maksimale: 12km/h
Permasat: 300X120X190 cm
Motorri: 48V-72V DC motor  
Batterite: 12 pcs 225Ah  traction  Battery Koha e 
Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 700 kg
Distanca(km): 60 km me karikim te plote

VAGONET

Permasat e vagonit: 310X135x225 
cm  
Kapaciteti i Peshes: 720 kg
Persona: 27 te rritur







OPSIONE DHE AKSESORE
Sistem kunder perplasjes
Nëse zbulohet një objekt, treni ngadalëson ose ndalon me 
ndihmën e sensorëve. 
Nëse shoferi dëshiron, ai mund ta çaktivizojë opsionin.

Lokomotive me goma te rrotullueshme
Kjo veçori lejon që rrotat të rrotullohen. 
Lëvizja rrotullohet me shpejtësi të ndryshueshme dhe në të 
njëjtën kohë me shpejtësinë e trenit.

Makineri tymi
Vetëm duke shtypur një buton, përcjellësi do të prodhojë men-
jëherë tym. 
Lëngu që avullohet është me bazë glikoli. Është i sigurt dhe jo 
toksik dhe mund të përdoret në një ambient të brendshëm.

Drita led
Me dritat led, treni bëhet mjaft i ndezur dhe te terheqe ve-
mendjen

Paketa e muzikes

Ka efekte të ndryshme zanore 
që fëmijët gëzojnë në të gjitha 

vagonët.



AUTOBUZI ELEKTRIK LONDINEZ

    Autobusi i Londrës, është një kopje në miniaturë e autobusit nostalgjik në Londër.
Trbulesa e prodhuar në mënyrë profesionale është prej poliester dhe  fibra xhami dhe pjesa e 
shasisë është prej konstruksioni metalik. 
    Autobusi është bërë nga materiale miqësore me mjedisin, të qëndrueshme që janë të 
padëmshme për shëndetin e fëmijëve. Ky autobus ka animacion me dritë LED, altoparlantë të 
fuqishëm dhe mp3 player. 
   I projektuar për fëmijë, ky autobus mund të përdoret kudo jashtë rrugës, si qendrat tregtare, 
kopshtet zoologjike dhe parqet. 

   Është një produkt që fëmijët mund të kalojnë një kohë të paharrueshme me prindërit e tyre.



Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 365X120X240 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 8 pcs 225Ah  Battery 
Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 800 kg
Distanca(km): 60 km me karikim te plote
Kapaciteti i Peshes: 640 kg
Persona: 20 femije ose 8 te rritur



TRAMVAJI ELEKTRIK
Tramvaji Elektrik është plotësisht i ngjashëm me 
tramvajin origjinal dhe është projektuar për për-
dorim me motor elektrik dhe bateri. 

   Tramvaji elektrik është prodhuar me përpikëri 
duke i qëndruar besnik origjinalit. Produktet e 
përdorura janë produkte të cilësisë së lartë dhe të 
teknologjisë së fundit.  Tramvaji është bërë nga 
materiale miqësore me mjedisin, të qëndrueshme 
që janë të padëmshme për shëndetin e fëmijëve. 
 
     Ky tramvaj ka animacion me dritë LED, alto-
parlantë të fuqishëm dhe mp3 player. I projektuar 
për fëmijë, ky tramvaj mund të përdoret kudo 
jashtë rrugës, si qendrat tregtare, kopshtet zoolog-
jike dhe parqet.  

    Është një përvojë nostalgjike e paharrueshme. 
Është një produkt që fëmijët mund të kalojnë një 
kohë të paharrueshme me prindërit e tyre.

Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 420X150X260 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 8 pcs 225Ah  
Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 950 kg
Distanca(km): 60 km me karikim te plote
Kapaciteti i Peshes: 640 kg
Persona: 16 femije ose 8 te rritur



TRAMVAJI ELEKTRIK DY KATESH
Tramvaji Elektrik është plotësisht i ngjashëm me tramvajin orig-
jinal dhe është projektuar për përdorim me motor elektrik dhe 
bateri. 

   Tramvaji elektrik është prodhuar me përpikëri duke i qëndruar 
besnik origjinalit. Produktet e përdorura janë produkte të cilë-
sisë së lartë dhe të teknologjisë së fundit.  Tramvaji është bërë 
nga materiale miqësore me mjedisin, të qëndrueshme që janë të 
padëmshme për shëndetin e fëmijëve. 
 
     Ky tramvaj ka animacion me dritë LED, altoparlantë të fuq-
ishëm dhe mp3 player. I projektuar për fëmijë, ky tramvaj mund 
të përdoret kudo jashtë rrugës, si qendrat tregtare, kopshtet 
zoologjike dhe parqet.  

    Është një përvojë nostalgjike e paharrueshme. Është një pro-
dukt që fëmijët mund të kalojnë një kohë të paharrueshme me 
prindërit e tyre.

Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 420X160X310 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 8 pcs 6 V 225Ah  
Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 1350 kg
Distanca(km): 60 km me karikim te plote
Kapaciteti i Peshes: 1000 kg
Persona: 24 femije ose 12te rritur







TRENI ELEKTRIK I IZMIRIT

Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 15km/h
Permasat: 820X210X325 cm
Motorri: 48V motor  ose 80V
Batterite: 
 Litium (Kapaciteti varet sipas porosise ) 
Koha e Karikimit: 2-4 Ore Ore 
Pesha: 4000-4500 kg
Kontrolli: Ka Timon Kontrollues nga te dyja 
anet
Distanca(km): Varion nga 40-120 Km
Persona: ne varesi te porosise se uleseve varion 
nga 18 - 28 persona te ulur plus 10 persona en 
kembe





TRENI ELEKTRIK I TAKSIMIT



Specifikimet teknike 

Shpejtesia Maksimale: 
15km/h
Permasat: 820X210X325 cm
Motorri: 48V motor  ose 80V
Batterite: 
 Litium (Kapaciteti varet 
sipas porosise ) 
Koha e Karikimit: 2-4 Ore 
Ore 
Pesha: 4000-4500 kg
Kontrolli: Ka Timon Kon-
trollues nga te dyja anet
Distanca(km): Varion nga 
40-120 Km
Persona: ne varesi te porosise 
se uleseve varion nga 18 - 28 
persona te ulur plus 10 per-
sona en kembe



TRENI ELEKTRIK I KOREAS

Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 15km/h
Permasat: 720X210X325 cm
Motorri: 48V motor  ose 80V
Batterite: 
 Litium (Kapaciteti varet sipas porosise ) 
Koha e Karikimit: 2-4 Ore Ore 
Pesha: 3500 kg
Kontrolli: Ka Timon Kontrollues nga te dyja 
anet
Distanca(km): Varion nga 40-120 Km
Persona: ne varesi te porosise se uleseve varion 
nga 16persona te ulur plus 16 persona en kembe





TRENI ELEKTRIK PANDA



Panda është bërë nga materiale miqësore me mjedisin, të qëndrueshme që janë të padëmshme për shëndetin e fëmijëve Ky tren ka animacion me 
dritë LED, altoparlantë të fuqishëm dhe mp3 player. E krijuar për fëmijë, treni Panda mund të përdoret kudo jashtë rrugës, si qendrat tregtare, kop-
shtet zoologjike dhe parqet. Është një produkt që fëmijët mund të kalojnë një kohë të paharrueshme me prindërit e tyre.

LOKOMOTIVA

Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 175X100X130 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 4 pcs 60Ah  

VAGONET

Permasat e vagonit: 
1600X100x130 cm  
Kapaciteti i Peshes: 160 kg

 Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 500 kg
Distanca(km): 50 km me karikim te plote



TRENI ELEKTRIK NUSELALE
Treni nuselale është bërë nga materiale miqësore me mjedisin, të qëndrueshme që janë të 
padëmshme për shëndetin e fëmijëve. Ky tren ka animacion me dritë LED, altoparlantë 
të fuqishëm dhe mp3 player. E krijuar për fëmijë, treni nuselale mund të përdoret kudo 
jashtë rrugës, si qendrat tregtare, kopshtet zoologjike dhe parqet. Është një produkt që 
fëmijët mund të kalojnë 
Specifikimet teknike
Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 920X120X120 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 4 pcs 60Ah  

 Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 700 kg
Distanca(km): 50 km me karikim te plote



TRENI I SHPEJTE ELEKTRIK

Treni i shpejte një nga prodhimet tona speciale. Është një kopje në minia-
turë e trenit të shpejtë. Treni i shpejte është bërë nga materiale miqësore me 
mjedisin, të qëndrueshme që janë të padëmshme për shëndetin e fëmijëve. 
Ky tren ka animacion me dritë LED, altoparlantë të fuqishëm dhe mp3 play-
er. I projektuar për fëmijë, Fast Train mund të përdoret kudo jashtë rrugës, 
si qendrat tregtare, kopshtet zoologjike dhe parqet. Është një produkt që 
fëmijët mund të kalojnë një kohë të paharrueshme me prindërit e tyre.

Specifikimet teknike

Shpejtesia Maksimale: 8km/h
Permasat: 320X85X130 cm
Motorri: 48V motor  
Batterite: 4 pcs 60Ah  

 Koha e Karikimit: 8 Ore 
Pesha: 600 kg
Distanca(km): 50 km me karikim te plote



Top One Creative
+355 69 761 1111
info@toponecreative.com

www.toponecreative.com


