Seria bambus
kolor: palisander
wykoñczenie: bambus
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria eko skóra
kolor: palisander
wykoñczenie: eko skóra
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria a¿ur 3
kolor: d¹b œredni
wykoñczenie: wyciêty wzór
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria rattan
kolor: d¹b œredni
wykoñczenie: rattan
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria a¿ur 1
kolor: palisander
wykoñczenie: wyciêty wzór
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria a¿ur 2
kolor: d¹b œredni
wykoñczenie: wyciêty wzór
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach

Seria korek
kolor: palisander
wykoñczenie: korek z czarnymi wstawkami
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

Seria korek 2
kolor: d¹b œredni
wykoñczenie: korek z czerwonymi wstawkami
produkty: karta menu - 44z³
zestaw do przypraw 5cz. - 44z³
zestaw do przypraw 4cz. - 39z³
zestaw do przypraw 3cz. - 26z³
zestaw do przypraw 2cz. - 19z³
serwetnik
- 19z³
p³atnik kelnerski
- 25z³
z tej serii dostêpne równie¿:
pojemniki na sztuæce, pojemniki na karty,
tabliczki rezerwacja, pojemniki na herbatê
i inne na zmówienie

Zestaw do przypraw 2cz.

Zestaw do przypraw 4cz.
kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
magi, oliwa

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz

kod 04.01
cena:

kod 01.01

15.00 z³*

cena:

Zestaw do przypraw 3cz.

Serwetnik

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
serwetki

kolor: orzech
zastosowanie: serwetki
mo¿liwoœæ graweru
loga - 3.00z³/szt.

kod 02.01
cena:

kod 03.01

19.00 z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

Zestaw do przypraw 2cz.

sosna - 05

palisander - 06

kod 01.04

18.00 z³*

cena:

Zestaw do przypraw 3cz.

34.00 z³*

Serwetnik

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
serwetki

kolor: orzech
zastosowanie: serwetki
mo¿liwoœæ graweru
loga - 3.00z³/szt.

kod 02.04
cena:

kod 03.04

24.00 z³*

d¹b - 02

czarny - 07

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
magi, oliwa

kod 04.04

bia³y - 01

15.00 z³*

Zestaw do przypraw 4cz.

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz

cena:

29.00 z³*

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

sosna - 05

palisander - 06

15.00 z³*

czarny - 07

Zestaw do przypraw 2cz.

Zestaw do przypraw 4cz.
kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
magi, oliwa

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz

kod 04.03
cena:

kod 01.03

17.00 z³*

cena:

Zestaw do przypraw 3cz.

Serwetnik

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
serwetki

kolor: orzech
zastosowanie: serwetki

kod 02.03
cena:

kod 03.03

23.00 z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

Zestaw do przypraw 2cz.

sosna - 05

palisander - 06

kod 01.02

18.00 z³*

cena:

Zestaw do przypraw 3cz.

34.00 z³*

Serwetnik

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
serwetki

kolor: orzech
zastosowanie: serwetki

kod 02.02
cena:

kod 03.02

24.00 z³*

d¹b - 02

czarny - 07

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
magi, oliwa

kod 04.02

bia³y - 01

17.00 z³*

Zestaw do przypraw 4cz.

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz

cena:

33.00 z³*

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

sosna - 05

palisander - 06

18.00 z³*

czarny - 07

Zestaw do przypraw 2cz.

Zestaw do przypraw 4cz.
kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
magi, oliwa

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz

kod 04.05
cena:

kod 01.05

19.00 z³*

cena:

Zestaw do przypraw 3cz.

Serwetnik

kolor: orzech
zastosowanie: sól, pieprz,
serwetki

kolor: orzech
zastosowanie: serwetki

kod 02.05
cena:

kod 03.05

26.00 z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

39.00 z³*

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

sosna - 05

palisander - 06

19.00 z³*

czarny - 07

Pomocnik Barmañski
kolor: orzech, palisander
wymiary: 35x18x19 (d³/szer/wys)
zastosowanie: pojemnik na akcesoria barmañskie:
rurki, cukier saszetki, serwetki itp.
mo¿liwoœæ graweru loga - 3.00z³/szt.

kod 16.01

kod 16.02

cena:

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

mahoñ - 04

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

59.00

palisander - 06

z³*

czarny - 07

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.01

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.02

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.03
*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.07

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.08

Menu - ok³adka
cena:
palisander

39.00 z³*

kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek
mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

kod: 14.09
*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

Menu - ok³adka
kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek

cena:

39.00 z³*

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

palisander

kod: 14.04

Menu - ok³adka
kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek

cena:

39.00 z³*

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

palisander

kod: 14.05

Menu - ok³adka
kolor: orzech
wymiary: A4
opis: karta - menu, zawiera 10 koszulek

cena:

39.00 z³*

mo¿liwoœæ wykonania w innych kolorach
mo¿liwoœæ wykonania loga - 3z³/szt.

d¹b

palisander

kod: 14.06
*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

P³atnik kelnerski
kolor: orzech
wymiary: 17x9x1,5 (d³/szer/wys)
zastosowanie: rachunki i pieni¹dze
mo¿liwoœæ graweru loga oraz np. napisu
"dziêkujemy", "zapraszamy ponownie" itp. 2z³/szt

kod 13.07

kod 13.06

kod 13.03

kod 13.02

na zamówienie p³atniki kelnerskie wykonujemy
w takim samym wzorze jak ok³adki menu

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

cena:

mahoñ - 04

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

19.00 z³*

palisander - 06

czarny - 07

Pojemnik na Herbatê - du¿y
kolor:
wymiary:
zastosowanie:
pojemnoœæ:

orzech, palisander
29x29x10cm (d³/szer/wys)
pojemnik na herbatê
12 rodzajów x 10szt

mo¿liwoœæ graweru loga - 3.00z³/szt.
nie zawiera herbat

cena:

59.00 z³*
kod 12.01

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

kod 12.02

mahoñ - 04

sosna - 05

palisander - 06

czarny - 07

Pojemnik do podawania herbaty
kolor:
wymiary:
zastosowanie:
pojemnoœæ:

orzech, palisander
13,5x15,5x11cm (d³/szer/wys)
pojemnik do podawania herbaty na stolik
10 rodzajów x 3szt

mo¿liwoœæ graweru loga - 3.00z³/szt.
nie zawiera herbat

cena:

29.00 z³*
kod 12.03

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

kod 12.04

mahoñ - 04

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

palisander - 06

czarny - 07

Pojemnik na sztuæce - ma³y
kolor: orzech - 08
wymiary: 25x9x5cm (d³/szer/wys)
zastosowanie: pojemnik do podawania
sztuæców do stolika
mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.

cena:

kod 05.01

19.00z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

kod 05.02

mahoñ - 04

sosna - 05

palisander - 06

czarny - 07

palisander - 06

czarny - 07

Pojemnik na sztuæce - du¿y
kolor: orzech
wymiary: 25x15x5cm (d³/szer/wys)
zastosowanie: pojemnik do podawania
sztuæców do stolika
mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.

cena:

kod 06.01

27.00z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

kod 06.02

mahoñ - 04

sosna - 05

Os³ona na podgrzewacze
kolor: orzech
wymiary: 6,5x6,5x3,5cm (d³/szer/wys)
zastosowanie: os³onka ozdobna
do podgrzewaczy,
œwieczek
mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.

cena:

kod 07.01

4.90z³*

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

mahoñ - 04

kod 07.02

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

palisander - 06

czarny - 07

Tabliczka Polecamy - ma³a
A5

kolor: orzech
wymiary: 13x19
zastosowanie: tabliczka do ustawienia
na stole

cena:

kod 08.01

bia³y - 01

d¹b - 02

mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.
oraz zmiany napisu POLECAMY

19.00z³*

kasztan - 03

mahoñ - 04

sosna - 05

palisander - 06

czarny - 07

Tabliczka Polecamy - du¿a
A4
kolor: orzech
wymiary: 23,5x37
zastosowanie: tabliczka do ustawienia
na stole

kod 09.01

bia³y - 01

d¹b - 02

cena:

mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.
oraz zmiany napisu POLECAMY

29.00z³*

kasztan - 03

mahoñ - 04

sosna - 05

palisander - 06

czarny - 07

Tabliczka Rezerwacja

kod 10.01

kolor: orzech
wymiary: 19x10
zastosowanie: tabliczka na stó³

kod 10.02

mo¿liwoœæ graweru loga - 2.00z³/szt.

cena:

bia³y - 01

d¹b - 02

kasztan - 03

16.00z³*
mahoñ - 04

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

palisander - 06

czarny - 07

Pojemnik na karty
kolor:
wymiary:
zastosowanie:
pojemnoœæ:

orzech, palisander
34x20x33cm (d³/szer/wys)
pojemnik na karty
10 kart - menu

mo¿liwoœæ graweru loga - 5.00z³/szt.
do zawieszenia na œcianie lub stoj¹cy

kod 11.01

bia³y - 01

cena:

kod 11.02

d¹b - 02

kasztan - 03

mahoñ - 04

sosna - 05

59.00 z³*

palisander - 06

czarny - 07

Skrzynka na klucze
kolor: orzech
wymiary: (d³/szer/wys)
zastosowanie: skrzynka na klucze

kod 15.02

kod 15.01

mo¿liwoœæ graweru loga - 5.00z³/szt.
mo¿liwoœæ wykonania skrzynki
do 40 szt. breloczków
mo¿liwoœæ zmiany kszta³tu
oraz wygrawerowania loga 5z³/szt
skrzynka nie zawiera breloczków
breloczki - 4,90z³/szt.
dowolne oznaczenia breloczków

cena:

bia³y - 01

69.00 z³*
d¹b - 02

kasztan - 03

mahoñ - 04

sosna - 05

*ceny netto, nale¿y doliczyæ vat 23%

palisander - 06

czarny - 07

