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KASETNI CENIKI
IN OZNAČBE
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330116
Kasetni cenik za kruh, enoredni
Kasetni cenik je v kompletu z ohišjem.
Velikost kasetnega cenika: 160 x 45 mm.
Barva: bela in črna.

330149
Kasetni cenik za kruh, dvoredni
Kasetni cenik je v kompletu z ohišjem.
Velikost kasetnega cenika: 160 x 45 mm.
Barva: bela in črna.

330510
Pritrdilna lesena letev
Uporablja se za pritrditev kasetnih cenikov na prodajnih mestih, ki so
večino časa izpostavljeni prašnim delcem (npr. moka).
Letev se privijači na leseno prodajno polico.
Barva: naraven les, bukev.

310076
Kasetni cenik delikatesni, enoredni
Velikost kasetnega cenika je 77 x 60 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

310112
Kasetni cenik delikatesni, dvoredni
Velikost kasetnega cenika je 77 x 60 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

310100
Kasetni cenik delikatesni, z datumom
Velikost kasetnega cenika je 77 x 60 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.
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310077
Kasetni cenik delikatesni, kredna pisava
Velikost kasetnega cenika je 77 x 60 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardna barva: črna.
Ostale barve: po naročilu.

310071
Dodatni kasetni cenik, prazen
Velikost je 77 x 30 mm.
Lahko se ga uporablja kot samostojni kasetni cenik
ali v kombinaciji s kasetnim cenikom 310076 in 310112.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

310075
Dodatni kasetni cenik s številkami
Velikost je 77 x 30 mm.
Lahko se ga uporablja kot samostojni kasetni cenik
ali v kombinaciji s kasetnim cenikom 310076 in 310112.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

317700
Tekst za delikatesni cenik

310510
Zasekani listi za delikatesni cenik

317701
Zgibanka datum
Dodatek h kasetnemu ceniku.
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317703
Nalepka ‘Uporabno do:’
Dodatek h kasetnemu ceniku.

317720
Pritrdilna letev za delikatesni cenik
Standardna dolžina letve je 1.240 mm.
Letev ima na hrbtni strani penasti lepilni trak.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

317721
Pokrov letve za delikatesni cenik
Uporablja se za zaščito delikatesnega kasetnega cenika pred umazanijo
in prašnimi delci.
Uporablja se zgolj v kombinaciji z montažno letvijo 317720.
Standardna dolžina letve je 1.240 mm.
Barva: prozorna.

317711
Enoredna akrilna letev za kasetni cenik
Uporablja se za namestitev kasetnih cenikov Deli za vse tipe hladilnih
vitrin.
Standardna dolžina je 1.000 mm.
Ostale dolžine: po naročilu.

317710
Dvoredna akrilna letev za kasetni cenik
Uporablja se za namestitev kasetnih cenikov Deli za vse tipe hladilnih
vitrin.
Standardna dolžina je 1.000 mm.
Ostale dolžine: po naročilu.

310731
Distančnik 100 mm
Uporablja se za pritrditev kasetnega cenika na podstavek 310730.
Barva: bela.
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310741
Distančnik 50 mm
Uporablja se za pritrditev kasetnega cenika na podstavek 310730.
Barva: bela.

310730
Podstavek z zglobom
Uporablja se v kombinaciji z distančnikom 310731 ali 310741.
Barva: bela.

310720
Podstavek nizek
Uporablja se za nizko pozicioniranje delikatesnega kasetnega cenika.
Barva: prozorna.

390316
Sponka, univerzalna
za pritrjevanje kasetnih cenikov na steklene police in pladnje
Barva: bela

310740
Sponka za skledo
Omogoča pritrditev kasetnega cenika na različne tipe skled in pladnjev.
Zelo uporabno za sveže salate in namaze.
Barva: bela.

390307
Sponka 20 mm
Uporablja se za pritrditev zelenjavnega cenika na rob police ali košare
do debeline 20 mm.
Barva: bela.
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390309
Sponka 6 mm
Uporablja se za pokončno pritrditev delikatesnega cenika na rob
akrilne letve ali stekla.
Za pritrjevanje na izdelke do debeline 6 mm.
Barva: bela.

310530
Sponka za deklaracijo
Uporablja se za označitev deklaracije svežega mesa, delikatese, in
salam.
Pritrdi se jo na očiščeno steklo hladilne vitrine, z notranje strani.
Barva: prozorna.

390317
Polž
Uporablja se za pritrjevanje kasetnega cenika na različne robove polic.
Barva: bela.

390308
Igla
Uporablja se za pritrjevanje cenikov neposredno v izdelke.
Barva: bela.

390316
Sponka za polico
Uporablja se za pritrditev kasetnega cenika na rob police.
Barva: bela.
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390307
Sponka za cev
Uporablja se za pritrditev kasetnega cenika na cev premera 20 mm.
Barva: bela.

390313
Magnet
Uporablja se za pritrjevanje cenikov na kovinske površine.
Barva: prozorna.

320077
Zelenjavni kasetni cenik
Velikost kasetnega cenika je 160 x 90 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardne barve: bela, črna in zelena.
Ostale barve: po naročilu.

320078
Zelenjavni kasetni cenik, kredna pisava
Velikost kasetnega cenika je 160 x 90 mm.
Kasetni cenik ima različne možnosti pritrjevanja.
Standardna barva: črna.
Ostale barve: po naročilu.

327700
Tekst za zelenjavni cenik
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320510
Zasekani listi za zelenjavni cenik

321002
Pritrdilna široka letev za zelenjavni cenik
Standardna dolžina letve je 1.240 mm.
Letev ima na hrbtni strani penasti lepilni trak.
Standardni barvi: bela in črna.
Ostale barve: po naročilu.

391200
Pokrov letve za zelenjavni cenik
Uporablja se za zaščito cenika pred umazanijo.
Uporablja se zgolj v kombinaciji s pritrdilno letvijo 321002.
Standardna dolžina letve je 1.240 mm.
Barva: prozorna. (114 1462)

320100
Letev za obešanje zelenjavnih cenikov
Za police z negativnim kotom nagiba.
Uporablja se vedno v kombinaciji z gibljivo sponko 320110.
Standardna dolžina letve je 1.240 mm.
Barva: bela in zelena.

320110
Gibljiva sponka
Sponka se uporablja v kombinaciji z letvijo 320100.
Dve sponki za en zelenjavni cenik.
Barva: bela.

320079
Sponka za deklaracijo
Za vstavljanje deklaracij k zelenjavnemu ceniku.
Samolepljivo letev se prilepi na hrbtno stran cenika.
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390166
Ščipalka za gajbo
Uporablja se za pritrjevanje kasetnih cenikov na košare in robove polic.
Barva: črna.

390165
Nastavljiva sponka
Uporablja se za pritrjevanje kasetnih cenikov na košare in robove polic.
Barva: prozorna.

390311
Magnetna roka
Za pritrjevanje visečih cenikov na rob kovinske police.
Barva: bela.

390327
Samolepljivi adapter
Uporablja se za pritrjevanje cenikov s pomočjo bajonetnega spoja.
Barva: bela.

390302
Sponka za žico
Uporablja se za pritrjevanje cenikov na žico do premera 10 mm..
Barva: bela.

340175
Vstavek SIT
Leparelos za display.
Barva: črna števila na beli podlagi ali
bela števila na črni podlagi.
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340174
Stenski display
Velikost: A4 ali A3.
Velikost označitve: prečni A5 ali prečni A4.
Način pritrditve: lepljenje ali obešanje.
Standardne barve: bela in rdeča.
Ostale barve: po naročilu.

340521
Enostranski display
Enostranski display se vstavi v plakatni okvir.
Velikost: A4 in A3.

340532
Dvostranski display
Enostranski display se vstavi v plakatni okvir.
Velikost: A4 in A3.

340002
Display za gondolo
Display za končnico gondole.
Velikost: po naročilu.
Barva: rdeča števila na beli podlagi.

340100
Kasetni display, kredna pisava
Za stensko in paletno označevanje izdelkov
Ob uporabi dveh skupaj dobimo dvostranski display
Velikost : A4 in A3
Barva: črna

340150
Kasetni display, enostranski
Za stensko in paletno označevanje izdelkov
Velikost: A4
Barva: bela, rdeča in zelena.
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