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RESTAURANT, BAR & HOTEL / MENUMAPPEN-/BORDEN

Art.nr Omschrijving
GG108 50 x 85cm
GG109 70 x 120cm

Art.nr Omschrijving
CE414 55 x 85cm
CE415 68 x 120cm

Art.nr Omschrijving
CL009 102,5(h) x 67(b) x 66(d)cm

Art.nr Omschrijving
GG882 A2

Art.nr Omschrijving
GG106 30 x 40cm
GH879 60 x 45cm
GG107 60 x 80cm

Art.nr Omschrijving
GG112 Wijnfles

Art.nr Omschrijving
Y859 56 x 100cm
Y860 56 x 120cm

Art.nr Omschrijving
CK325 67(h) x 50(b) x 2(d)cm

Stevige houten stoepborden voorzien van 
eenvoudig te reinigen melamine schrijfborden. 
Ideaal voor restaurants, cafés en terrassen om de 
dagelijkse aanbiedingen onder de aandacht te 
brengen.

Olympia Stoepborden

Stevige dubbelgelakte teakhouten krijt 
stoepborden. Geschikt voor binnen- en 
buitengebruik.

Securit Teak dubbelzijdig stoepbord
Een mooi en sterk displaybord 
met A2 afmeting, gemaakt van 
geanodiseerd aluminium met ronde 
verchroomde hoeken. Duurzaam, met 
ontspiegelingslaag voor optimale 
zichtbaarheid.

Aluminium stoepbord A2

Specificaties
CE414 Afmeting (cm): bord, 67(h) x 47(b), 
totaal, 85(h) x 55(b) x 8(d). Gewicht 8,8kg.
CE415 Afmeting (cm): bord, 100(h) x 57(b), 
totaal, 120(h) x 67(b) x 8(d). Gewicht 16.35kg.

Een stevig stoepbord met 
zwart metalen frame, voor 
binnen- en buitengebruik. 
Krijtbord is geschikt voor 
gewoon krijt of vloeibare 
krijtstiften. Schoon te 
maken met vochtige doek of 
speciale krijtbordreiniger.

Olympia Stoepbord met metalen frame

Specificaties
GG882 Afmeting (cm): 78(h)x 46,3(b)x 70(d).

Stevig houten frame met een 
eenvoudig te reinigen melamine 
schrijfbord.

Olympia Krijtborden

Handig schrijfbordje om bijvoorbeeld 
aanbiedingen aan te prijzen. Het niet-poreuze 
oppervlak is bestand tegen vlekken en lichte 
regen. Krijtpen inbegrepen.

Securit Krijtborden

Specificaties
GG112 Afmeting (cm): 50(h) x 15(b)

Duurzaam massief beukenhout in een teak 
afwerking. Borden kunnen aan beide zijden 
gebruikt worden of aan de muur gemonteerd 
worden. Leverbaar in 2 maten.

Securit Teak wandbord lang model

Een universeel zwart krijtbordje in 
pijlvorm om uw klanten de weg te wijzen. 
Krijtstift inbegrepen.

Securit Krijtbordje pijl

https://horeca.shop/nl/houten-stoepborden-gg108
https://horeca.shop/nl/houten-stoepborden-gg109
https://horeca.shop/nl/securit-teakhouten-stoepborden-ce414
https://horeca.shop/nl/teakhouten-stoepborden-ce415
https://horeca.shop/nl/stoepbord-met-zwart-metalen-frame-cl009
https://horeca.shop/nl/aluminium-stoepbord-a2-klapbord-gg882
https://horeca.shop/nl/wandkrijtbord-30x40cm-gg106
https://horeca.shop/nl/wandkrijtbord-60x45cm-gh879
https://horeca.shop/nl/wandkrijtbord-60x80cm-gg107
https://horeca.shop/nl/krijtbord-wijnfles-gg112
https://horeca.shop/nl/krijtbord-pijl-ck325
https://horeca.shop/nl/securit-teakhouten-stoepborden-ce414
https://horeca.shop/nl/teakhouten-stoepborden-ce415
https://horeca.shop/nl/aluminium-stoepbord-a2-klapbord-gg882
https://horeca.shop/nl/krijtbord-wijnfles-gg112
https://horeca.shop/nl/lange-wandborden-teak-effect-y859
https://horeca.shop/nl/lange-wandborden-teak-effect-y860

