QARTE.PL
Smaczne i estetycznie
zaprojektowane menu
stanowi wizytówkę
każdego lokalu

QARTE
OFERTA
CZYLI CO, JAK I ZA ILE

KROK 1
projekt

DARMOWY
PROJEKT
Wyślij nam swoje logo, kilka zdjęć wnętrza lokalu i wstępne menu. Na tej
podstawie zaproponujemy styl i design projektu na którym następnie
stworzymy Twoje menu. Jeśli kiedykolwiek będą konieczne zmiany lub
aktualizacja menu Twój projekt zawsze pozostanie gotowy do bezpłatnej
edycji.
Qarte.pl

KROK 2
jaką kartę wybrać ?

POJEDYŃCZE
KARTY
KARTY PAPIEROWE BEZ
OKŁADEK

Nowoczesne jednorazowe karty menu drukowane na papierze kredowym lub
kraftowym | dostępne w formacie A3 297x420mm

KARTY
LAMINOWANE
DRUKOWANE 1 LUB 2 STRONNIE
LAMINOWANE KARTY

drukowane karty meny pokryte dwustronnie laminacją, mogą spełniać role
wkładek do okładkowych menu, doskonale sprawdzą się także jako wydruki do
standów z ofertą dnia oraz jako gotowe menu bez okładek.

Qarte.pl

KROK 3

a może menu z okładką ?

OKŁADKA
MENU

Z drewnianym wykończeniem, płócienna czy skórzana. Okładka tak jak same
karty stanowi spójną całość naszego projektu. W oparciu o przesłane
informacje o Twoim lokalu zaprojektujemy i dobierzemy pasujące materiały i
dodatki, tak aby karta odzwierciedlała charakter Twojej restauracji i listy dań.
DOSTĘPNE FORMATY: A4 | A5 | KWADRATOWE | WINO

doskona ł e w swojej prostocie

WOOD
MENU
PLATE
czyli w pełni zadrukowana lub grawerowana drewniana karta menu z
zawieszką, idealna wszędzie tam gdzie potrzebna jest krótka lista
oferowanych dań.
wybierz kolor pasujacy do twojego wnetrza

KOCHAMY DREWNO

DREWNIANE
OKŁADKI

okładki drewniane to prawdziwe rękodzieło
dostępne w 4 odsłonach kolorystycznych,
front grawerujemy Twoim logo. Drewno
możemy łączyć z dowolnym materiałem, a
w połączniu z naturalnym płótnem wygląda
obłędnie ;)

DOSTĘPNE FORMATY: A4 | A5 | KWADRATOWE | WINO

WASHPA

REDBOX MARKERTING
PAPIER, KTÓRY LUBI WODĘ

washpa to nowoczesny w pełni ekologiczny papier, nie rozpuszcza się w
wodzie, a pod jej wpływem nabiera szlachetności i wzmacnia swoją strukturę

CO ROBIMY Z
WASHPY ?

EKOMENU

AKCESORIA

okładki kart menu z papieru washpa to
nowoczesne w pełni ekologiczne
rozwiazanie w stylu boho lub vege

płatniki kelnerskie, etui na rachunek,
standy, wszystko spójne z eko trend

WASHPA EKOBAG

COLORS OF WASHPA

dostosowane do Twoich potrzeb
ekologiczne ekobagi, idealne jako
pojemniki na pieczywo, przyprawy i
wszelkie dodatki. Tak, można je prać,
lubią wodę :)

nasze 3 naturalne kolory washpa: szary
stone | sahara | czarny + ponadczasowy
korko

DOSTĘPNE W WIELU OPCJACH

MENU PAD

Drukowane laminowane karty na
dostosowanym kolorystycznie do
charakteru restauracji padzie z uchwytami
na klips, magnez, zakładki lub spiralę,
idealne dla menu 1 oraz kilku stronnych

IDEALNE TAKŻE
JAKO ZAPISKI
KELNERSKIE
DOSTĘPNE FORMATY: A4 | A5 | KWADRATOWE

STANDY

CZYLI CO POŁOŻYĆ NA STÓŁ

rezerwacja, zdezynfekowano, menu dnia czy dania sezonowe. Standy
sprawdzą się wszędzie tam, gdzie naszym gościom chcemy przekazać
najświeższe informacje

FORMATY
STANDÓW
standy to zarówno małe poziome tabliczki jak i te
większe przeznaczone do ekspozycji menu
sezonowych lub dnia, wykonujemy je w formatach
pasujących do kart A5 oraz A6

AKCESORIA
KELNERSKIE

SPÓJNE Z MENU I
PRZYJĘTYM DESIGNEM

ETUI NA RACHUNKI
z 2 lub jedną kieszonką na rachunek, kartę lub
gotówkę, sygnowane logotypem i zgodne z
przyjętą kolorystyką, skórzane czy drewniane ?

PUDEŁKA
z 2 lub jedną kieszonką na rachunek, kartę lub
gotówkę, sygnowane logotypem i zgodne z
przyjętą kolorystyką

PADY KELNERSKIE
notuj zamówienia na specjalnym padzie wykonanym w
designie reszty produktów

MONTAŻ KART W OKŁADKACH MENU

SYSTEMY MONTAŻU KART
W OKŁADKACH
CZY SAM WYMIENIĘ KARTĘ W MENU ?

oczywiście to bardzo proste, każdy z naszych systemów
montażowych jest łatwy w obsłudze i po otrzymaniu od nas
wydrukowanych kart z łatwością sami zmontujecie je w okładce

SYSTEM GUMKOWY
drukowane karty są bigowane, łamane na
pół dzięki temu z łatwością się otwierają,
sugerujemy wydruk kart 2 stronnie
zadrukowanych w ilości od 1 do 5

ŚRUBY
delikatnie luzujesz śruby i przekładasz
przez nie wydrukowane i
przedziurkowane już karty, które są
dodatkowo zbigowane aby łatwiej się
otwierały

SEGREGATOR
system wymaga przedziurkowanych kart
drukowanych wg. uznania 1 lub 2 stronnie

www qarte.pl
email: info@qarte.pl
tel. 504 387 922

