
Introducing your best shoppingfriend...........

HAAAPY 
Barba handsfree

A second skin that helps you think and develop your 
identity while shopping.

Material: Genetic skin
Size: Fit to Size
Models: Visible, Unvisible, Discret Attached 

Genetic skin är ett nyutvecklat organiskt material som växer och 
krymper efter Dina specifika shoppingbehov. En bag i 100% Ge-
netic skin som anpassar sig för att omsluta och bära allt det 
du väljer att stoppa i den. Om det är så är soffa eller en morot. 
Genetic skin fungerar som en fantastiskt plastisk hud över var-
orna. 

HAAAPY  är en ny produkt vars förmågor tillfredställer ditt totala shop-
pingbehov. Självgående och ljudlös rör den sig i luften med dig, kring 
dig, på det avstånd du själv bestämmer. I utgångsläget är HAAAPY 
stor som ett ägg med en förprogrammerad höjd över marken på ca 
en meter- dvs i bekväm handhöjd.

HAAAPY är en är tänkande airbag som helt enkelt är ett måste för 
den medvetne konsumenten. En vän helt på dina villkor. Vår senaste 
i familjen av ”moving maids” som alltid tar hänsyn till att det är Du 
som vet bäst, vad just Du behöver. 

HAAAPY är konstruerad av en ny dynamiskt tänkande plast med 
emotionell kompetens. Något som blivit möjligt genom unik genma-
nipulering. Genetic skin är den essens som visats sig utgöra den enda 
hittills kända gemensamma nämnaren mellan objekt och subjekt. 

HAAAPY -Din nya shoppingvän är trogen som en hund och personlig 
då den präglas på sin ägare och inte viker från Din sida- om du inte 
själv bestämmer så! 

HAAAPY älskar att shoppa men rättar sig efter dina behov och klarar 
gott och väl att bli lämnad ensam under arbetsdagen. Rätt använd är 
detta en kvalitetsprodukt du har länge. 



Produktbeskrivning:

HAAAPY finns i tre varianter:
1 Identity Visible
2 Cool Unvisible
3 Discret Attached 

1 Identity Visible
 Material: Geneticskin Opaque  
Den genomsiktliga modellen - för dig som vet med dig att du är en 
tankspridd shoppare och behöver full praktisk insyn i din bag för att 
kunna hålla reda på vad du handlar. En bonusfunktion är att genom-
skinligheten i materialet ger dig som handlar ett bra tillfälle att låta 
dina varor fungera som assessoarer till din identitet. Du handlar som 
du känner dig för tillfället och du kan låta det synas. Du bär dina varor 
smärtfritt och behagligt som smycken. Ta en promenad bland folk och 
visa andra vem du är i stunden.

2 Cool Unvisible
 Material: Tanned skin. 
Finns i flera färgställningar beroende på solskyddsfaktor
Färskvaror och levande föda behöver skyddas från solljus och värme. 
Du transporterar dina livsmedel i en kylt temperad bag specialdesig-
nad för känsliga varor. En klassisk kamoflagebag som också gör dina 
varor oåtkomligt hemliga. Något för dig som inte känner behov av att 
synliggöra dina inköp. 

3 Discret Attached 
 Material:  genetic skin med patentskyddade tillsatser
Med begränsad tillgång finns också den här mera exklusiva modellen 
för dig som vill vara ifred i din shoppingsituation. En oerhört lyhörd 
och intelligent osynlighetsmodell som följer dig helt omärkligt. Du ut-
för dina inköp utan minsta spår och kan i lugn och ro shoppa. Den 
här modellen är smart ljusskygg, för dig som inte gillar att visa upp 
vad du handlar eller som ogillar att tänka på att du handlar. Discret 
Attached  känner själv av när det därtill är lämpligt tillfälle att tömma 
ur innehållet.



Rekommenderade tillbehör / HAAAPY Barba

Speak to Me 
-Ljudsimulator som känner av din sinnesstämning, varnar för aller-
gena ämnen, ger råd om billigare produkter, talar lugnande, sjunger 
din favoritmelodi, läser innehållsförteckningar, identiferar färgämnen 
etc.

Discipline nutrition
-Rekommenderas vid längre oanvändning alt överbelastning. 
Ett fullgott preparat för full kontroll och med 100% pålitlighet som 
också kan ges i förebyggande syfte.

Extreme Zipping
-För dig som fortfarande använder bil och vill lasta bekvämt. 
Tillåter HAAAPY att zippa dina varor optimalt till en fit size anpassat 
för ditt bagageutrymme. 

Go Home
-Tillåter dig att uppmana HAAAPY att förflytta sig på egen hand raka 
vägen hem.

Du börjar shoppingturen med en tom Barba.
som rör sig på behändigt avständ från din kropp.
Du släpper dina varor rakt ned i din väntande Barba....



...och allteftersom du shoppar och innehållet växer,

...anpassar sig Barban i storlek.  

 

An AAMA product 
*Ameuba Airbag (M)Aid products 
HAAAPY-  om konsumenten själv får bestämma.

 


