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po�sk 1‐4 barevný

počet kapes: 4‐10

rozměr zavřených desek: 190x285 mm

s přinýtovanýma kapsama:

Polypropylenové menu desky - velmi odolné provedení:

s gumkou pro vložení dvojlistů:
po�sk 1‐4 barevný

počet kapes: 2 samolepící

rozměr zavřených desek: 118x220 mm

Papírové menu desky:

povrch: papír s laminací ‐ 4 barevný po�sk

              dřevopotah ‐ 1 barevný po�sk, ražba 

počet kapes: 4 až 10 

rozměry zavřených desek:

190x285 mm

195x225 mm

250x315 mm

 

 kapsy připevněné šrouby z vnější strany:

kapsy připevněné nýty uvnitř desek:

 kapsy připevněné šrouby uvnitř desek:

pro uložení menu a nápojových lístků, nebo jiných tiskovin
vyrábíme mnoho materiálových a technologických variant
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povrch: papír s laminací ‐ 4 barevný po�sk

              plátno se zátěrem ‐ 1 barevný po�sk, ražba

menu lístky jsou vložené do pevných listů knihy

počet kapes: 12

rozměr zavřených desek: 

230x230 mm

260x255 mm

Menu desky - kniha:

Plastové menu desky - velmi trvanlivé provedení se snadnou údržbou:

hlavy šroubů na přední desce 

počet kapes: 4 až 10

rozměr zavřených desek: 185x315 mm

kapsy připevněné šrouby:
počet kapes: 4 až 10 

rozměr zavřených desek: 240x315 mm

povrch: koženka, 1‐2 barevný po�sk, ražba

kapsy jsou připevněné šňůrou nebo šrouby

počet kapes: 4 až 10 

rozměr zavřených desek: 200x315 mm

kapsy připevněné šnůrou:

Koženkové menu desky - luxusní provedení:

pro uložení menu a nápojových lístků, nebo jiných tiskovin
vyrábíme mnoho materiálových a technologických variant
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povrch: plastová fólie, 1‐2 barevný po�sk, ražba
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2. Papírové - dřevopotah:

5. Luxusní imitace koženky - polyuretan:

Na poptávku je možný výběr dalších potahů

bílá/černá frosty (mléčná)

4. Plastové - imitace koženky:

bourgogne dusky moreno nelson

Borpul 1999 Borpul 7928 Borpul 7957 Borpul 6508

Kaypul 1999 Kaypul 7928

3. Papírové, kniha - plátno:

Mondial 7004 E.Mondial 7002 E. Mondial 7005 E.

Mondial Metalic 7703 E. Mondial Metalic 7704 E.

Mondial 7000 E.

Mondial Metalic 7707 E.
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MENU DESKY - přehled materiálů
pro uložení menu a nápojových lístků, nebo jiných tiskovin
vyrábíme mnoho materiálových a technologických variant

1. Polypropylenové:

tmavásvětlá
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