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pólok és szatyrok



„the most beautiful bride of the world” póló
a fotón látható grafi kát már elkészítettük, így annak változtatás nélüli megrendelése nem igényel egyedi tervezést., 
Más felirattal, grafi kával is rendelhető - ezt egyedi tervezés keretében tudjuk elkészíteni.

technikai paraméterek
»» S, M, L, Xl, XXL méretben
»» rövid ujjú, Fruit of the Loom
»» V nyakú, női fazon

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 4890 Ft/db

egyedi pólógrafi ka tervezési díja
»» 6000 Ft/db



technikai paraméterek
»» S, M, L, Xl, XXL méretben
»» rövid ujjú, Fruit of the Loom
»» V nyakú, női fazon

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 4890 Ft/db

egyedi pólógrafi ka tervezési díja
»» 6000 Ft/db

„the most luckiest groom of the world” póló
a fotón látható grafi kát már elkészítettük, így annak változtatás nélüli megrendelése nem igényel egyedi tervezést., 
Más felirattal, grafi kával is rendelhető - ezt egyedi tervezés keretében tudjuk elkészíteni.



technikai paraméterek
»» S, M, L, Xl, XXL méretben
»» rövid ujjú, Fruit of the Loom
»» V nyakú, női fazon

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 8490 Ft/ 2 db

egyedi pólógrafi ka tervezési díja
»» 8000 Ft/ 2 db

„the most beautiful bride of the world” póló és
„the most luckiest groom of the world” póló párban
a fotón látható grafi kát már elkészítettük, így annak változtatás nélüli megrendelése nem igényel egyedi tervezést., 
Más felirattal, grafi kával is rendelhető - ezt egyedi tervezés keretében tudjuk elkészíteni.
a két póló egy csomagban való rendelése esetén a darabár kedvezőbb, ennek megfelelően a két egyedi grafi ka ter-
vezése is olcsóbb.



technikai paraméterek
»» kicsi és nagy méretben

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 4690 Ft/db

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 6000 Ft/db

fehér pamuttáska név felirattal vagy bármilyen egyedi grafikával
a fotón látható grafi kát már elkészítettük, így annak változtatás nélüli megrendelése nem igényel egyedi tervezést., 
Más grafi kával is rendelhető - ezt egyedi tervezés keretében tudjuk elkészíteni.
a nevek és a dátum átírása természetesen nem számít egyedi tervezésnek.



szövegtáblák fotózáshoz 
és dekorációhoz



technikai paraméterek
A/5 méretben: 4 db/ív
A/4 méretben: 2 db/ív
A/3 méretben: 1 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
A/5: 2000 Ft/4db
A/4: 1500 Ft/2db
A/3: 2500 Ft/db

grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

szövegtáblák fotózáshoz / esküvőhöz
az esküvői dizájn egyedi kiegészítője lehet, ha az alapdizájnt megjelenítő táblákkal segítitek a tájékozódást.
Megjelölhető pl. az emlékkönyv, ujjlenyomatfa, stb. helye, de készülhetnek a fotózásnál használható szövegtáblák 
is, leggyakrabban Mr és Mrs., itt jön a menyasszony, stb. felirattal, illetve bármilyen más szöveggel is elkészíthető.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a táblák grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési díjat 
számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblákat, alap grafi kai díjat számí-
tunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
A/5 méretben: 4 db/ív
A/4 méretben: 2 db/ív
A/3 méretben: 1 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
A/5: 2000 Ft/4db
A/4: 1500 Ft/2db
A/3: 2500 Ft/db

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

szövegtáblák fotózáshoz / esküvőhöz
az esküvői dizájn egyedi kiegészítője lehet, ha az alapdizájnt megjelenítő táblákkal segítitek a tájékozódást.
Megjelölhető pl. az emlékkönyv, ujjlenyomatfa, stb. helye, de készülhetnek a fotózásnál használható szöveg táblák 
is, leggyakrabban Mr és Mrs., itt jön a menyasszony, stb. felirattal, illetve bármilyen más szöveggel is elkészíthető.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a táblák grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési díjat 
számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblákat, alap grafi kai díjat számí-
tunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
A/5 méretben: 4 db/ív
A/4 méretben: 2 db/ív
A/3 méretben: 1 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
A/5: 2000 Ft/4db
A/4: 1500 Ft/2db
A/3: 2500 Ft/db

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

szövegtáblák fotózáshoz / esküvőhöz
az esküvői dizájn egyedi kiegészítője lehet, ha az alapdizájnt megjelenítő táblákkal segítitek a tájékozódást.
Megjelölhető pl. az emlékkönyv, ujjlenyomatfa, stb. helye, de készülhetnek a fotózásnál használható szöveg táblák 
is, leggyakrabban Mr és Mrs., itt jön a menyasszony, stb. felirattal, illetve bármilyen más szöveggel is elkészíthető.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a táblák grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési díjat 
számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblákat, alap grafi kai díjat számí-
tunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
A/5 méretben: 4 db/ív
A/4 méretben: 2 db/ív
A/3 méretben: 1 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
A/5: 2000 Ft/4db
A/4: 1500 Ft/2db
A/3: 2500 Ft/db

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

szövegtáblák fotózáshoz / esküvőhöz
az esküvői dizájn egyedi kiegészítője lehet, ha az alapdizájnt megjelenítő táblákkal segítitek a tájékozódást.
Megjelölhető pl. az emlékkönyv, ujjlenyomatfa, stb. helye, de készülhetnek a fotózásnál használható szöveg táblák 
is, leggyakrabban Mr és Mrs., itt jön a menyasszony, stb. felirattal, illetve bármilyen más szöveggel is elkészíthető.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a táblák grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési díjat 
számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblákat, alap grafi kai díjat számí-
tunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
A/5 méretben: 4 db/ív
A/4 méretben: 2 db/ív
A/3 méretben: 1 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
A/5: 2000 Ft/4db
A/4: 1500 Ft/2db
A/3: 2500 Ft/db

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

szövegtáblák fotózáshoz / esküvőhöz
az esküvői dizájn egyedi kiegészítője lehet, ha az alapdizájnt megjelenítő táblákkal segítitek a tájékozódást.
Megjelölhető pl. az emlékkönyv, ujjlenyomatfa, stb. helye, de készülhetnek a fotózásnál használható szöveg táblák 
is, leggyakrabban Mr és Mrs., itt jön a menyasszony, stb. felirattal, illetve bármilyen más szöveggel is elkészíthető.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a táblák grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési díjat 
számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblákat, alap grafi kai díjat számí-
tunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



esküvői girland 
fotózáshoz és dekorációhoz



technikai paraméterek
mini: 11 cm/háromszög
normál: 17 cm/háromszög
nagy: 21 cm/háromszög
óriás: 29 cm/háromszög

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
mini: 2500 Ft-tól
normál: 4000 Ft-tól
nagy: 6000 Ft-tól
óriás: 9000 Ft-tól

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 500 Ft/db

esküvői girland – fotózáshoz és dekorációnak (háromszögekből)
látványos és igazán jópofa a pár nevével készült girland, amit négy különböző méretben kínálunk, így egy óriás 
mérettel akár az egész násznép lefotózható, míg egy közepes méret a fotózást követően a teremben is kifeszíthető.

a nyomtatott betűket egy vastagabb kartonra kasírozzuk, a sarkait kilyukasztjuk és vékony zsinórra fűzve adjuk.
a különböző méreteknél eltérő mennyiségű betű (háromszög) fér egy nyomtatott ívre, így a konkrét árakat minden 

esetben a kért szöveg alapján tudjuk megadni.

két példa a számításra:

petra és marcell szöveggel: 5+1+7=13 db háromszög
mini: 11 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 1,5 m széles 2500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 2,5 m széles 4000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 3 m széles 6000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 4 m széles 9000 Ft

márti és zsombor 2014 szöveggel: 5+1+6+4=16 db háromszög
mini: 11 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 2,5 m széles 3500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 3,5 m széles 5000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 4,5 m széles 7000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 5,5 m széles 10000 Ft

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, és a girland grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési 
díjat számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek, alap grafi kai díjat számítunk 
fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
mini: 11 cm/háromszög
normál: 17 cm/háromszög
nagy: 21 cm/háromszög
óriás: 29 cm/háromszög

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
mini: 2500 Ft-tól
normál: 4000 Ft-tól
nagy: 6000 Ft-tól
óriás: 9000 Ft-tól

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 500 Ft/db

esküvői girland – fotózáshoz és dekorációnak (háromszögekből)
látványos és igazán jópofa a pár nevével készült girland, amit négy különböző méretben kínálunk, így egy óriás 
mérettel akár az egész násznép lefotózható, míg egy közepes méret a fotózást követően a teremben is kifeszíthető.

a nyomtatott betűket egy vastagabb kartonra kasírozzuk, a sarkait kilyukasztjuk és vékony zsinórra fűzve adjuk.
a különböző méreteknél eltérő mennyiségű betű (háromszög) fér egy nyomtatott ívre, így a konkrét árakat minden 

esetben a kért szöveg alapján tudjuk megadni. 

két példa a számításra:

petra és marcell szöveggel: 5+1+7=13 db háromszög
mini: 11 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 1,5 m széles 2500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 2,5 m széles 4000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 3 m széles 6000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 13 db háromszög = kb. 4 m széles 9000 Ft

márti és zsombor 2014 szöveggel: 5+1+6+4=16 db háromszög
mini: 11 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 2,5 m széles 3500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 3,5 m széles 5000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 4,5 m széles 7000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 16 db háromszög = kb. 5,5 m széles 10000 Ft

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, és a girland grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési 
díjat számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek, alap grafi kai díjat számítunk 
fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



technikai paraméterek
mini: 11 cm/téglalap
normál: 17 cm/téglalap
nagy: 21 cm/téglalap
óriás: 29 cm/téglalap

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
mini: 2500 Ft-tól
normál: 4000 Ft-tól
nagy: 6000 Ft-tól
óriás: 9000 Ft-tól

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 500 Ft/db

esküvői girland – fotózáshoz és dekorációnak (téglalapokból)
látványos és igazán jópofa a pár nevével készült girland, amit négy különböző méretben kínálunk, így egy óriás 
mérettel akár az egész násznép lefotózható, míg egy közepes méret a fotózást követően a teremben is kifeszíthető.

a nyomtatott betűket egy vastagabb kartonra kasírozzuk, a sarkait kilyukasztjuk és vékony zsinórra fűzve adjuk.
a különböző méreteknél eltérő mennyiségű betű (téglalap) fér egy nyomtatott ívre, így a konkrét árakat minden 

esetben a kért szöveg alapján tudjuk megadni. 

két példa a számításra:

petra és marcell szöveggel: 5+1+7=13 db téglalap
mini: 11 cm/háromszög: 13 db téglalap = kb. 1,5 m széles 2500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 13 db téglalap = kb. 2,5 m széles 4000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 13 db téglalap = kb. 3 m széles 6000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 13 db téglalap = kb. 4 m széles 9000 Ft

márti és zsombor 2014 szöveggel: 5+1+6+4=16 db háromszög
mini: 11 cm/háromszög: 16 db téglalap = kb. 2,5 m széles 3500 Ft
normál: 17 cm/háromszög: 16 db téglalap = kb. 3,5 m széles 5000 Ft
nagy: 21 cm/háromszög: 16 db téglalap = kb. 4,5 m széles 7000 Ft
óriás: 29 cm/háromszög: 16 db téglalap = kb. 5,5 m széles 10000 Ft

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, és a girland grafi kája azzal megegyező, egy minimális előkészítési 
díjat számolunk csak. amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek, alap grafi kai díjat számítunk 
fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján.



ültetőkártyák
villás ültetőkártya



technikai paraméterek
»» 70x35 mm
»» 40 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 130 Ft/db
»» 5200 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 80 db / 40 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 70X35 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben, de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 40 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 80 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 60 db / 30 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 60 db / 30 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 60 db / 30 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db / 60 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – méretet: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db / 60 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 60 db / 30 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40 mm
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 80x40 mm
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 4500 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 60db / 30 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„villás” ültetőkártya – mérete: 80X40
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 30 db kártya van: amennyiben pl. 45 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



ültetőkártyák
csengett yűs és dugós 

ültetőkártya



technikai paraméterek
»» 40x40 mm
»» 54 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 5400 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 130 Ft/db
»» 7020 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 108db/ 54 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„csengettyűs” ültetőkártya – mérete: 40X40 (csengettyű nélkül)
egyszerű és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. legfőbb előnye, hogy nem 
foglal külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján – díjáról külön ajánlatot adunk.

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így inkább 
csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek pedig kisebb betűmérettel férnek el rajta. a többszörösen 
hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényiné Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 54 db kártya van: amennyiben pl. 68 db kártyára van szükségetek, akkor is 108 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle,  és két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádé vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt biancot rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagyjuk: 

ha változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó pillanatban is ráírhatók a nevek.

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is



technikai paraméterek
»» 70x70 mm
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 140 Ft/db
»» 2800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 170 Ft/db
»» 3400 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1500 Ft/db (meghívó alapján)
»» 4000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40db / 20 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„dugós” ültetőkártya – mérete 70X70 (dugó nélkül)
egyszerű és költséghatékony ültetőkártay megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve, fő előnye, hogy nem foglal 
külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 30 db kártyára van szükségetek, akkor is 40 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen 

hagyjuk: ha változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó pillanatban 
is ráírhatók a nevek

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

További tipp: a dugó alsó „lapja” keresztben levágható, így a kártya állítva is az asztalra helyezhető.



technikai paraméterek
»» 70x70 mm
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 140 Ft/db
»» 2800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 170 Ft/db
»» 3400 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40db / 20 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

„dugós” ültetőkártya – mérete 70X70 (dugó nélkül)
egyszerű és költséghatékony ültetőkártay megoldás, kis méretben, de ízlésesen elkészítve, fő előnye, hogy nem foglal 
külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, és a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 30 db kártyára van szükségetek, akkor is 40 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

aamennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg 
azt is.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

További tipp: a dugó alsó „lapja” keresztben levágható, így a kártya állítva is az asztalra helyezhető.



ültetőkártyák
lézervágott  címkék 

– ültető- és köszönőkártya



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ..

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
iigazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyemszalag díszítés ára:
»» 50 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyemszalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék to-
vább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyemszalag díszítés ára:
»» 80 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 80 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

selyem szalagos díszítés ára:
»» 80 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya, szalag díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

Nagy választékban kínálunk selyem szalagokat 0,5 cm-es és 1 cm-es szélességben, amivel a lézervágott címkék 
tovább díszíthetők vagy ajándékhoz masnizhatók.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

350 gr natúr barna színű, bordázott 
kraft papír felára: 
»» 100 Ft/ív

csipkeszalagos átkötés ára:
»» 100 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya
natúr barna színű bordázott kraft papírból és/vagy csipkeszalagos díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük, vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelölésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szövegrészt üresen hagy-

juk, így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában a névsor leadását követően, akkor kézzel az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek.

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás - a vágás egy időigényes folyamat, így kérünk, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a legtöbb 
kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a név mellett más, egyéb információ is szükséges a kártyára, kérjük, a névsorral együtt írjátok meg azt is..

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

a csipkeszalagos átkötés bármely másik formájú és színű/grafi kájú címkénél kérhető.



technikai paraméterek
»» 28 különböző forma és méret

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 28 különböző db és csomag ár

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 különböző példányszám

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

350 gr natúr barna színű, bordázott 
kraft papír felára: 
»» 100 Ft/ív

csipkeszalagos átkötés ára:
»» 80 Ft/db

lézervágott címkék – ültető- és köszönőkártya
natúr barna színű bordázott kraft papírból és/vagy csipkeszalagos díszítéssel
igazán extra és különleges ültetőkártya megoldás, ami önmagában is remekül mutat, de egy jól megválasztott aján-
dékhoz vagy egyéb dekorelemmel kombinálva igazi különlegességgé válhat.

28 különböző formával kínáljuk, amelyek mindegyike eltérő példányszámban fér a nyomtatott ívre, így méretük és 
áruk is eltérő, a következő oldalakon ezeket részletesen bemutatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
az egyes formáknál jelezett mennyiségű kártya van, ennek fi gyelembe vételével kiszámítható, hogy hány db-ot tudunk 
csak készíteni belőle és így hány csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

fontos: a címkék készítésének folyamata több részből áll, először történik a nyomtatás és utána következik 
a vágás, mivel egy meglehetősen időigényes folyamatról van szó, mindenképpen vegyétek fi gyelembe, hogy a 
legtöbb kiegészítővel ellentétben, a teljes átfutási idő 10 nap�

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a csipkeszalagos átkötés bármely másik formájú és színű/grafi kájú címkénél kérhető.



típus 01
»» 90x53 mm
»» 21 db/csomag

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 3780 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 250 Ft/db
»» 5250 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 21 db

típus 05
»» 95x48 mm
»» 24 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 3840 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 240 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db

típus 02
»» 62x54 mm
»» 32 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5120 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7680 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db

típus 06
»» 77x52 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

típus 03
»» 68x52 mm
»» 28 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4480 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6720 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 db

típus 07
»» 76x51 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

típus 04
»» 64x54 mm
»» 30 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7200 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db

típus 08
»» 76x52 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

egyedi névsorral történő 
grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

papír:
»» 250 gr strukturált felületű 
kreatív karton hófehér vagy pezsgő 
színben

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív



típus 09
»» 76x51 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

típus 13
»» 80x54 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

típus 10
»» 91x45 mm
»» 24 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 3840 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 240 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db

típus 14
»» 82x53 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

típus 11
»» 93x21 mm
»» 45 db/csomag

gyártási ár
»» 140 Ft/db
»» 6300 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 200 Ft/db
»» 9000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 45 db

típus 15
»» 55x55 mm
»» 35 db/ív

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 8400 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 35 db

típus 12
»» 94x53 mm
»» 21 db/csomag

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 3780 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 250 Ft/db
»» 5250 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 21 db

típus 16
»» 95x40 mm
»» 23 db/ív

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 4140 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 250 Ft/db
»» 5750 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

egyedi névsorral történő 
grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

papír:
»» 250 gr strukturált felületű 
kreatív karton hófehér vagy pezsgő 
színben

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív



típus 17
»» 81x42 mm
»» 30 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7200 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db

típus 18
»» 55x54 mm
»» 35 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 8400 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 35 db

típus 19
»» 56x56 mm
»» 35 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 8400 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 35 db

típus 20
»» 75x55 mm
»» 25 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4000 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 6000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 25 db

egyedi névsorral történő 
grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

papír:
»» 250 gr strukturált felületű 
kreatív karton hófehér vagy pezsgő 
színben

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

típus 21
»» 69x64 mm
»» 24 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 3840 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 240 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db

típus 22
»» 86x50 mm
»» 24 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 3840 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 240 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db

típus 23
»» 70x48 mm
»» 32 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5120 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7680 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db

típus 24
»» 70x50 mm
»» 32 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5120 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7680 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db



típus 25
»» 65x44 mm
»» 36 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 8640 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 36 db

típus 26
»» 66x56 mm
»» 30 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 4800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban 
»» 240 Ft/db
»» 7200 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db

típus 27
»» 67x67 mm
»» 24 db/csomag

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 3840 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 240 Ft/db
»» 5760 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db

típus 28
»» 56x110 mm
»» 20 db/csomag

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban
»» 250 Ft/db
»» 5000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 20 db

egyedi névsorral történő 
grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

az egyedi formatervezés díja
»» 6000 Ft

egyedi formák tervezése
Amennyiben a kínálatunkban szereplő egyik forma sem nyeri el igazán a tetszésetek vagy az esküvőhöz valamilyen más forma, motívum kapcsolódik, amit 
ilyen módon is szeretnétek viszont látni, abban az esetben egyedi formák tervezésére is van lehetőség. Ennek keretpében először megrajzoljuk magát a 
formát, majd elkészítjük annak vektorgrafi kus verzióját (vágógörbe), amely a lézeres technológiához szükséges, valamint megtervezzük a teljes nyomdai- és 
gyártáselőkészítést. Az egyedi formatervezés ára 6000 Ft, a pontos gyártási költségeket pedig ennek során tudjuk kalkulálni: 1 db-ra vonatkozó vágási 
költség, db/ív, stb., így a pontos ár csak a tervezési folyamat végén kalkulálható.

selyem szalagos díszítés ára:
»» 50 Ft/db

csipkeszalagos átkötés ára:
»» 80 Ft/db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű 
kreatív karton hófehér vagy pezsgő 
színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

350 gr natúr barna színű, bordázott 
kraft papír felára: 
»» 100 Ft/ív



ültetőkártyák
lekerekített  sarkú, 

lyukasztott  ültetőkártya



technikai paraméterek
»» 60x45 mm
»» 36 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 3600 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 5400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 36 db / 36 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

lekerekített sarkú, lyukasztott ültetőkártya
egyszerű és költséghatékony ültetőkártay megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve, fő előnye, hogy nem foglal 
külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 36 db kártya van, amennyiben pl. 60 db kártyára van szükségetek, akkor is 72 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.



technikai paraméterek
»» 90x30 mm
»» 42 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 4200 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 6300 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 42 db / 42 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

lekerekített sarkú, lyukasztott ültetőkártya
egyszerű és költséghatékony ültetőkártay megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve, fő előnye, hogy nem foglal 
külön helyet az asztalon, így sűrű terítés, sok dekorációs elem esetén is kiválóan használható.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 36 db kártya van, amennyiben pl. 60 db kártyára van szükségetek, akkor is 72 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.



ültetőkártyák
egyszerű hajtott  ültetőkártya



hajtott ültetőkártya, kétoldalas
egyszerű és ízléses ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, 
ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 12 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db / 12 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott ültetőkártya, kétoldalas
egyszerű és ízléses ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, 
ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 12 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

További tipp: a kártya hátoldalára kerülhet a nevetek és az esküvő dátuma, illetve egy rövid köszönőszöveg is, vagy 
bármilyen egyéb információ.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db / 12 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott ültetőkártya, kétoldalas
egyszerű és ízléses ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, 
ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 12 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 
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ültetőkártyák
3 in 1 poháralátét

ültetőkártya, köszönőkártya 
és köszönetajándék egyben



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

„pepita” változat

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

bordázott kraft hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

két oldalas változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 330 Ft/db
»» 3960 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

natúr barna kraft papírból, csipkeszalagos átkötéssel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

gyöngyházfényű felülettel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 3360 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

natúr barna kraft papírból



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

natúr barna kraft papírból



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

gyöngyházfényű felülettel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

bordázott felülettel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

öko-papíros változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 2880 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

bordázott felülettel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

kék hátoldallal

teljes galéria:  http://pimpernel�hu/bluebackcoaster-galeria-2/



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

kék hátoldallal

teljes galéria:  http://pimpernel�hu/bluebackcoaster-galeria-2/



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

kék hátoldallal

teljes galéria:  http://pimpernel�hu/bluebackcoaster-galeria-2/



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

gyöngyházfényű felülettel



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

nyomtatott hátoldallal 



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

natúr barna kraft papírból



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

színes hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

fotós hátoldallal



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

natúr barna kraft papírból



3 in 1 poháralátét – ültetőkártya, köszönőkártya és köszönetajándék egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültetőkártya-köszönetajándék megoldás, amely szinte bármilyen grafi -
kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, az alátétek grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön ter-
vezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai 
díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, 
szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár 
neve és az esküvő dátuma is.

Fontos: az alátétek nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db alátét van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

a poháralátétek a grafi kától függetlenül, számos megoldásban készülhetnek
• készülhet mindkét oldalán nyomtatott megoldásban, fotós hátoldallal és köszönő szöveggel,
• a dekoráció színeihez igazítva, számtalan színes hátoldallal kasírozva,
• gyöngyházfényű, textilhatású, bordázott, strukturált és megannyi különleges felülettel még extrább hatás érhető el,
• több különböző színű és textúrájú, újrahasznosított öko-papírból,
• natúr barna kraft papírból és bordázott kraft hátoldallal kasírozva,
• sokan kérték már 2-4 db-os csomag kiszerelésben, papírpánttal vagy zsinóros átkötéssel,
• a legújabb megoldás pedig a kék hátoldallal készülő változat, ami balatoni, hajós vagy más vízi esküvőhöz lehet kiváló,
• az extravagáns fekete hátoldalú alátét, amely hófehér és krém színű előoldallal is rendelhető,
• a natúr barna kraft papírból készült változat, amelyet hófehér csipkeszalagos átkötéssel varázsolunk még 

különlegesebbé.

technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 1,5 mm-es söralátét kartonon
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 3000 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység »» 24 db

fotós hátoldallal: 280 Ft/db
színes hátoldallal: 250 Ft/db
gyöngyházfényű, textilhatású, 

bordázott felülettel: 240 Ft/db
öko-papírból készítve: 250 Ft/db
natúr barna kraft papírból: 240 Ft/db
bordázott kraft hátoldallal: 240 Ft/db
kék hátoldallal: 250 Ft/db
1,15 mm fekete hátoldallal: 260 Ft/db
2 mm fekete hátoldallal: 320 Ft/db
csipkeszalagos átkötés: 90 Ft/db

normál változat



ültetőkártyák
3 in 1 ajándékdobozka:

ültetőkártya, köszönőkártya 
és ajándékdoboz egyben



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

ragyogó fehér



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

grafit szürke



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

ragyogó fehér



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

ragyogó fehér



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

kávébarna



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

ragyogó fehér



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

csokibarna



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

napsárga



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

csaokibarna doboz szalagos díszítéssel



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

fekete



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 450 Ft/db
»» 10800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft

gyöngyházfényű elefántcsont



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

ragyogó fehér

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

alma zöld

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

meggy piros

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés: »» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés: »» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben: »» 6000 Ft

akvarell ceruzás színezés: 
»» 80 Ft/db



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

natúr barna színű kraft

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

gyöngyházfényű rózsaszín

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 450 Ft/db
»» 10800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

gyöngyházfényű rózsaszín, szalagos díszítéssel

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 450 Ft/db
»» 10800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

csokibarna

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



3 in 1 ajándékdobozka – ültetőkártya, köszönőkártya és ajándékdoboz egyben
egyik legnépszerűbb termékünk ez az ötletes ültető- köszönetkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és 
nagyon sokféle papírból elkészíthető, ideális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a dobozkára ragasztott címke grafi kája azzal megegyező, így nem 
igényel külön tervezési díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy ala-
csonyabb grafi kai díjat számítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött 
minta alapján, szívesen elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, a dobozka belsejében egy másik ragasztott 
kártya, amelyen egy rövid köszönőszöveg, valamint a pár neve és az esküvő dátuma is szerepelhet.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
24 db dobozka van, amennyiben pl. 36 db dobozra van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

gyakori, hogy az ifjú pár valami aprósággal szeretné megajándékozni a vendégeit. erre szerettünk volna valami olyan 
frappáns megoldást találni, amely elegáns és ötletes formában nyújt segítséget a különböző ajándékozási ötletek ki-
vitelezéséhez, valamint további hasznos funkciók betöltésére is alkalmas.

a dobozka alsó része nincs összeragasztva, csak meghajtva és a teteje fogja össze, amit ha leveszünk róla, mint egy 
virág szirmai nyílnak ki. a dobozkában sokféle apróság, bon-bon, cukorka, mandula, stb. helyezhető el köszönő ajándék 
gyanánt. az alapdoboz 12 színben – ragyogó fehér, grafi t szürke, kávébarna, csokibarna, napsárga, fekete, gyöngyházfé-
nyű elefántcsont, alma zöld, meggy piros, natúr barna színű kraft, gyöngyházfényű rózsaszín, mustársárga – rendelhető, 
a hozzá készített kártyák pedig a meghívóval megegyező papírokból és grafi kával készülhet. amennyiben a raktáron 
lévő színválasztékban nem találtok megfelelőt, egyedi megrendelés keretében van lehetőség, bármilyen választott 
papírból történő dobozok készítésére is. 

számos megoldással díszíthetjük és tehetjük még különlegesebbé a doboz megjelenését: papírpánttal, szalaggal, 
virággal, bármilyen apró díszítőelemmel. 

mustársárga

technikai paraméterek
»» 70x70x70 mm
»» 8 különböző színben
»» 24 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 8 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 9600 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység 
»» 24 db

papírpánt díszítés:
»» 80 Ft/db

selyemszalagos díszítés:
»» 120 Ft/db

egyedi dobozrendelés, választott 
színben:
»» 6000 Ft



ültetőkártyák
hajtott  alapra ragasztott  

ültetőkártya



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív
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elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
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belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
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»» 70x70 mm, kártya
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kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
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gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív
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az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag
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hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
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ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
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amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
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az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.
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minimális rendelési mennyiség / 
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kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív
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a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
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mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
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belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.
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belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag
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»» 2000 Ft/sorozat
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»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
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színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 90x50 mm, hajtott alap
»» 70x70 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/ív

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/ív



ültetőkártyák
hajtott  alapra ragasztott  

ültetőkártya
baroness  style és 

mindenszínű típus



hajtott alapra ragasztott ültetőkártya – baroness style
igazán elegáns ültetőkártya megoldás, amely szinte bármilyen grafi kával és nagyon sokféle papírból elkészíthető, ide-
ális méretű a teljes neveket tartalmazó névsorok esetén. elsősorban olyan esetekben javasoljuk használni, amikor a 
dekoráció két fő színből áll, így ez a kombináció az ültetőkártyában is visszaköszön, mert a hajtott alap lehet az egyik 
színnel, míg a ragasztott kártyán megjelenhet a másik.

kifejezetten ennél a típusnál viszont igazán elegáns és különleges megoldás, hogy az alap és a kártya is fehér színű, 
de eltérő felületű papírból készült, előbbi egy strukturált felületű matt kartonból, míg a kártya egy aranyos csillogású, 
gyöngyházfényű papírból.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 120x120 mm, hajtott alap
»» 100x50 mm, kártya
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 240 Ft/db
»» 4800 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40 db / 20 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű hajtott alap felára:
»» 200 Ft/csomag

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/csomag



„mindenszínű” ültetőkártya – vegyes színekkel
Jópofa és költséghatékony ültetőkártya megoldás, kis méretben de ízlésesen elkészítve. különlegessége, hogy igazán 
színes és változatos asztali dekoráció érhető el vele, kifejezetten bohém és romkocsma/bisztró hangulatú esküvőkhöz 
ajánljuk.

fontos kiemelnünk, hogy ezek a különböző színű hajtott alapok kizárólag vegyesen rendelhetők, vagyis 
nem választható valamely szín, hanem mindegyik kártya más színű kartonból lesz�
Nem árulunk zsákbamacskát: ezek a kártyák olyan maradék alapanyagokból készültek, amiket nem szeretteünk 

volna kidobni, helyette egy egyszerű megoldással, egy kifejezetten olcsó megoldást szeretnénk kínálni. az olcsó alap-
anyag mellé, kedvező tervezési díjat is szeretnénk kapcsolni, mivel a sok különböző színű kártyából adódóan, leginkább 
egy sima feketével nyomtatott, csak a nevet, esetleg minimális díszítő motívumot ajánlunk, amelynek így a tervezési 
költségét is szeretnénk alacsonyan tartani.

az ideális méretből adódóan, kényelmesen elhelyezhető rajta a teljes név, valamint az alap grafi ka.
Fontos: az ültetőkártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-

magban 20 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 60 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Javaslataink az íven üresen maradó kártyák felhasználására:
• használhatók pl. sütikártyaként: ha egy külön asztalon süti, Candy bar, egyéb édesség, esetleg limonádék vagy 

bármilyen más étel/ital jelöléésére is alkalmas
• érdemes néhány példányt bianco rendelni, amely esetben a grafi kát rányomtatjuk, de a szöveg részt üresen hagyjuk, 

így ha esetleg bármilyen változás történik a vendéglistában, a névsor leadását követően, akkor kézzel akár az utolsó 
pillanatban is ráírhatók a nevek

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval is kérnétek kártyákat, az arra kerülő szöveget kérjük 
a névsorral leadni.

technikai paraméterek
»» 68x53 mm, kártya
»» 28 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 70 Ft/db
»» 1960 Ft/csomag

egyedi névsorral történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 56 db / 28 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű kártya felára:
»» 100 Ft/csomag



multifunkcionális 
asztali kártyák

kombinált ültető- és menükártya



multifunkcionális asztali kártya – nagy
la/4-es méretű, álló, hajtott kártya: az elejére kerülhet a vendég neve így ültetőként használható, rákerülhet továbbá 
a pár neve és az esküvő dátuma is. a belső oldalpárra kerülhet menü- és italsor, az esküvői program részletes leírása, 
de akár valamely esküvői játékkal kapcsolatos egyéb információ. a hátoldalra pedig köszönetet írhatunk. az oldalak 
tartalma igény szerint változtatható. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési díjat, 
amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat számítunk 
fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval ellátva kérnétek a kártyákat, az arra kerülő szöveget 
kérjük a menüsorral együtt leadni.

Ötletes és jópofa megoldás az ültető- és menükártya kombinációja, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, 
de egy funkciójában is könnyen használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. 
a különböző asztalra állítható menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforga-
tásuk, hogy a vendégek minden oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt 
fogják fogdosni, ide-oda rakosgatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló 
típusoknál törekszünk a lehető legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk 
marad, hogy a grafi kai és a tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz 
jobban illeszkedő darabok készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön, 
tehát minden vendég számára névre szólóan készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» LA/4-es, 100x210 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 480 Ft/db
»» 1920 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag



multifunkcionális asztali kártya – nagy
140x140 mm méretű, álló, hajtott kártya: az elejére kerülhet a vendég neve így ültetőként használható, rákerülhet to-
vábbá a pár neve és az esküvő dátuma is. a belső oldalpárra kerülhet menü- és italsor, az esküvői program részletes 
leírása, de akár valamely esküvői játékkal kapcsolatos egyéb információ. a hátoldalra pedig köszönetet írhatunk. az 
oldalak tartalma igény szerint változtatható. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési díjat, 
amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat számítunk 
fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval ellátva kérnétek a kártyákat, az arra kerülő szöveget 
kérjük a menüsorral együtt leadni.

Ötletes és jópofa megoldás az ültető- és menükártya kombinációja, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, 
de egy funkciójában is könnyen használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. 
a különböző asztalra állítható menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforga-
tásuk, hogy a vendégek minden oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt 
fogják fogdosni, ide-oda rakosgatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló 
típusoknál törekszünk a lehető legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk 
marad, hogy a grafi kai és a tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz 
jobban illeszkedő darabok készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön, 
tehát minden vendég számára névre szólóan készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 140x140 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag



multifunkcionális asztali kártya – kicsi
140x140 mm méretű, álló, hajtott kártya: az elejére kerülhet a vendég neve így ültetőként használható, rákerülhet to-
vábbá a pár neve és az esküvő dátuma is. a belső oldalpárra kerülhet menü- és italsor, az esküvői program részletes 
leírása, de akár valamely esküvői játékkal kapcsolatos egyéb információ. a hátoldalra pedig köszönetet írhatunk. az 
oldalak tartalma igény szerint változtatható. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési díjat, 
amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat számítunk 
fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval ellátva kérnétek a kártyákat, az arra kerülő szöveget 
kérjük a menüsorral együtt leadni.

Ötletes és jópofa megoldás az ültető- és menükártya kombinációja, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, 
de egy funkciójában is könnyen használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. 
a különböző asztalra állítható menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforga-
tásuk, hogy a vendégek minden oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt 
fogják fogdosni, ide-oda rakosgatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló 
típusoknál törekszünk a lehető legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk 
marad, hogy a grafi kai és a tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz 
jobban illeszkedő darabok készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön, 
tehát minden vendég számára névre szólóan készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 105x195 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 1680 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag



multifunkcionális asztali kártya – kicsi
140x140 mm méretű, álló, hajtott kártya: az elejére kerülhet a vendég neve így ültetőként használható, rákerülhet to-
vábbá a pár neve és az esküvő dátuma is. a belső oldalpárra kerülhet menü- és italsor, az esküvői program részletes 
leírása, de akár valamely esküvői játékkal kapcsolatos egyéb információ. a hátoldalra pedig köszönetet írhatunk. az 
oldalak tartalma igény szerint változtatható. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési díjat, 
amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat számítunk 
fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

amennyiben a fentiek szerint valamilyen egyéb információval ellátva kérnétek a kártyákat, az arra kerülő szöveget 
kérjük a menüsorral együtt leadni.

Ötletes és jópofa megoldás az ültető- és menükártya kombinációja, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, 
de egy funkciójában is könnyen használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. 
a különböző asztalra állítható menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforga-
tásuk, hogy a vendégek minden oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt 
fogják fogdosni, ide-oda rakosgatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló 
típusoknál törekszünk a lehető legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk 
marad, hogy a grafi kai és a tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz 
jobban illeszkedő darabok készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön, 
tehát minden vendég számára névre szólóan készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 105x195 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 280 Ft/db
»» 1680 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag



menükártyák
szalvétás menükártya



„szalvétás” menükártya, külön minden terítékhez
bármilyen típusú papírra elkészíthető 90-150 gr-os vastagság között, ez az ötletes menükártya megoldás, amelyet a 
szalvétára hajtogatva tehetünk az asztalra.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 210x140 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 720 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 120 gr natúr színű, bordázott kraft 
papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag

színes nyomtatás felára:
»» 400 Ft/csomag



„szalvétás” menükártya, külön minden terítékhez
bármilyen típusú papírra elkészíthető 90-150 gr-os vastagság között, ez az ötletes menükártya megoldás, amelyet a 
szalvétára hajtogatva tehetünk az asztalra.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 210x140 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 180 Ft/db
»» 720 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 120 gr natúr színű, bordázott kraft 
papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag

színes nyomtatás felára:
»» 400 Ft/csomag



„szalvétás” menükártya, külön minden terítékhez
bármilyen típusú papírra elkészíthető 90-150 gr-os vastagság között, ez az ötletes menükártya megoldás, amelyet a 
szalvétára hajtogatva tehetünk az asztalra.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 210x60 mm
»» 10 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 150 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 20 db / 10 db

kártya papír:
»» 120 gr natúr színű, bordázott kraft 
papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 100 Ft/csomag

színes nyomtatás felára:
»» 400 Ft/csomag



menükártyák
pauszos menükártya, 
hengerformára hajtva



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hengerformára tekert menükártya
pauszpapírból vagy bármilyen típusú vékony papírból készíthető, hengerbe tekert menükártya.

a hengerformából adódóan a szöveget jellemzően két hasábban szoktuk rajta elrendezni, keskenyebb szövegtördelést 
nem javaslunk, mert a kártya ettől nehezen áttekinthetővé, szionte használhatatlanná válik. ennek megfelelően az 
egyik hasábba a menüsort, míg a másik hasábba az italválasztékot szoktuk elhelyezni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors. Csak le kell húzni a ragszalagot és azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára 
könnyen elkészíthető, de ha van a helyszínen dekoros, az valószínűleg ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog 
problémát okozni számára a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 200 gr pausz papír

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



menükártyák
háromoldalas, háromszög formára 

hajtott  menükártya – B/5



háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – b/5
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon program, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma helyezhető el. picit 
hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, így a második oldal 
felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 300x130 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – b/5
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon program, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma helyezhető el. picit 
hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, így a második oldal 
felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 300x130 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



menükártyák
háromoldalas, háromszög formára 

hajtott  menükártya – A/4



háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – a/4
a legnépszerűbb menükártya típus, amely a méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére szinte minden 
esetben elegendő felületet biztosít, valamint asztalszámozóval kombinálva is készíthető.

a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a 
menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag
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menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag
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menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 210x297 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 500 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – a/4
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amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
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karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
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háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – a/3
kifejezetten nagy méretű menükártya típus, amelyet az átlagosnál hosszabb menüsorok elhelyezésére javaslunk és 
jellemzően olyan esetekben szoktunk használni, amikor a kisebb a/4-es méret nem elegendő.

a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a 
menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 430x240 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 800 Ft/db
»» 3200 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag
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a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a 
menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 430x240 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 800 Ft/db
»» 3200 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



háromoldalas, háromszög formára hajtott menükártya – a/3
kifejezetten nagy méretű menükártya típus, amelyet az átlagosnál hosszabb menüsorok elhelyezésére javaslunk és 
jellemzően olyan esetekben szoktunk használni, amikor a kisebb a/4-es méret nem elegendő.

a három oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a 
menüsor, a másikoldalon az italválaszték, a harmadikon az asztalszámozás, esetleg a pár neve és az esküvő dátuma 
helyezhető el. picit hosszab menü- és italsor esetén megoldható, hogy mindhárom oldalon végigfolyatjuk a szöveget, 
így a második oldal felénél ér véget a menü és kezdődik az italsor.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

a menükártyát „lapra szerelve” adjuk ami azt jelenti, hogy meg vannak hajtva és a ragasztásra szolgáló fül, fel van 
szerelve kétoldalas ragasztószalaggal, így a tárolás/szállítás nagyon praktikus, helyszínen történő felállítása pedig 
rendkívül egyszerű és gyors, csak meg kell hajtogatni a már benne lévő hajtások mentén, le kell húzni a ragszalagot és 
azonnal kihelyezhető az asztalra. bárki számára könnyen elkészíthető, de ha lesz a helyszínen dekoros, az valószínűleg 
ismeri ezt a megoldást, így biztosan nem fog problémát okozni a felállításuk.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 430x240 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 800 Ft/db
»» 3200 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



menükártyák
egylapos menükártya, 

külön minden terítékhez



egylapos menükártya, külön minden terítékhez – négyzetes
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 140x140 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, külön minden terítékhez – négyzetes
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 140x140 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, külön minden terítékhez – négyzetes
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, csak az egyik 
oldalán nyomtatva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 140x140 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, külön minden terítékhez – négyzetes
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 140x140 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, külön minden terítékhez – álló francia
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



kétoldalas menü tábla
valamilyen asztali tartóba helyezhető

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menütábla nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a tartóba kerülő táblát készítjük, tartót nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lakberendezési üz-
letekből beszerezhető.

Fontos: ez a menütábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a tartó, formájából adódóan mekkora 
részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 350 Ft/db
»» 1400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 120 gr natúr barna bordázott kraft, 
karton lemezre kasírozva

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



kétoldalas menü tábla
valamilyen asztali tartóba helyezhető

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menütábla nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a tartóba kerülő táblát készítjük, tartót nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lakberendezési üz-
letekből beszerezhető.

Fontos: ez a menütábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a tartó, formájából adódóan mekkora 
részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 350 Ft/db
»» 1400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 120 gr natúr barna bordázott kraft, 
karton lemezre kasírozva

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, ragasztott, külön minden terítékhez – álló francia
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

e típus különlegessége abban rejlik, hogy a kártyát három rétegben ragasztjuk, egy strukturált felületű alap két 
oldalára, gyöngyházfényű papírra nyomtatott kártyát ragasztunk, így egy elegáns bordűrt kap a kártya, valamint a 
két eltérő felületű papír harmoniája teszi még izgalmasabbá a látványt. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



egylapos menükártya, ragasztott, külön minden terítékhez – álló francia
Átlagos méretű menükártya típus, amelyet normál hosszúságú menüsorok elhelyezésére javaslunk, egyik oldalán a 
menü, a másikon az italsor kap helyet.

e típus különlegessége abban rejlik, hogy a kártyát három rétegben ragasztjuk, egy strukturált felületű alap két 
oldalára, gyöngyházfényű papírra nyomtatott kártyát ragasztunk, így egy elegáns bordűrt kap a kártya, valamint a 
két eltérő felületű papír harmoniája teszi még izgalmasabbá a látványt. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 400 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



mini menükártya, egylapos, külön minden terítékhez
Mini méretű menükártya típus, amely kifejezetten rövid menüsorok elhelyezésére alkalmas, egyik oldalán a menü, a 
másikon az italsor kap helyet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 12 db kártya van, amennyiben pl. 20 db kártyára van szükségetek, akkor is 24 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Ötletes és jópofa megoldás, mivel így nem csak helyet spórolunk az asztalon, de egy funkciójában is könnyen 
használható, az asztali dekoráció részét képező és igazán elegáns megoldás is egyben. a különböző asztalra állítható 
menükártyáknál előfordulhat, hogy túl messze vannak, esetleg szükséges az elforgatásuk, hogy a vendégek minden 
oldalát el tudják olvasni, így az asztalnál ülők nagy valószínűséggel folyamatosan ezt fogják fogdosni, ide-oda rakos-
gatni, ami így a vacsora és az egész esküvő élvezetének a rovására mehet. Míg az álló típusoknál törekszünk a lehető 
legnagyobb betűméretre, ezeknél a kézbe vehető megoldásoknál több mozgásterünk marad, hogy a grafi kai és a 
tipográfi ai elemekkel is bővebben tudjunk dolgozni, ezáltal esztétikusabb, a dekorációhoz jobban illeszkedő darabok 
készülnek. végül kifejezetten elegáns, személyes és nagyvonalú, ha minden terítékhez külön készülnek ezek a kártyák.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

technikai paraméterek
»» 70x140 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 200 Ft/db
»» 2400 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db / 12 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



menükártyák
Hajtott  alapra ragasztott  

menükártya / asztalszámozó,
kétoldalas



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



hajtott alapra ragasztott menükártya / asztalszámozó, kétoldalas
kifejezetten kis méretű, rövid menü- és italsor elhelyezésére alkalmas megoldás. Fontos, hogy bár az ára kedvező, a 
méretéből adódóan az átlagos menüsorok elhelyezésére nem alkalmas.

a két oldalas formából adódóan a szöveget az alábbiak szerint szoktuk rajta elrendezni: az egyik oldalon a menüsor, 
a másikoldalon az italválaszték

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a menükártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 5 db kártya van, amennyiben pl. 8 db kártyára van szükségetek, akkor is 10 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

a szövegleadással kapcsolatban kérjük próbáljatok meg fi gyelni a következő szempontokra:
• a szöveget lehetőleg ne e-mail-be bemásolva, hanem valamilyen szöveges fájlformátumban (doc, txt) 

küldjétek el, ez azért fontos, mert az egyes levelezőrendszerek eltérő karakterkiosztással dolgoznak, így 
könnyen előfurdulhat, hogy a szövegből elvesznek egyes betűk,

• kérjük, hogy a szöveget megfelelően előkészítve küldjétek el, elkerülve a sok javítási fázist: pontosan 
adjátok meg a különböző címrendeket és az azok alá tartozó fogásokat (főétel, köretek, üdítőitalok, 
borkínálat, röviditalok, stb�)

a megjelölt tervezési munkadíj 1 javítási fázist tartalmaz, amennyiben további javítási fordulókat igényel a 
menükártya készítése, annak a díjazása: 1000 ft/forduló�

További tipp: az ilyen asztali menükártyákból 6-8 vendégenként érdemes egyet számolni, így mindenki számára jól 
látható és könnyen elérhető lesz a kártya.

technikai paraméterek
»» 120x350 mm
»» 5 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1500 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



asztalszámozók
kétoldalas asztalszámozó kártya



kétoldalas asztalszámozó kártya
ez az egyszerű de esztétikus asztalszámozó kártya leginkább az asztali dekorációval kombinálva mutat szépen, virág-
csokorba, egyéb asztali díszbe applikálható.

a kártyamindkét oldalára rányomtatjuk a számozást, így szinte minden irányból tökéletesen ltható lesz.
amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 

díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



kétoldalas asztalszámozó kártya
ez az egyszerű de esztétikus asztalszámozó kártya leginkább az asztali dekorációval kombinálva mutat szépen, virág-
csokorba, egyéb asztali díszbe applikálható.

a kártyamindkét oldalára rányomtatjuk a számozást, így szinte minden irányból tökéletesen ltható lesz.
amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 

díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



kétoldalas asztalszámozó kártya
ez az egyszerű de esztétikus asztalszámozó kártya leginkább az asztali dekorációval kombinálva mutat szépen, virág-
csokorba, egyéb asztali díszbe applikálható.

a kártyamindkét oldalára rányomtatjuk a számozást, így szinte minden irányból tökéletesen ltható lesz.
amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 

díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 6 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

technikai paraméterek
»» 90x210 mm
»» 6 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 6 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



asztalszámozók
képkeretes asztalszámozó



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Mezitlábas szerelem készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes asztalszámozó
sok különböző formájú, stílusú és méretű képkeretbe helyezhető asztalszámozó, amely igazán elegáns és egy klasz-
szikus vagy modern asztali dekoráció különleges kiegészítője lehet.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő számozó táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lak-
berendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



asztalszámozók
üvegre ragasztott  asztalszámozó



üvegre ragasztott asztalszámozó
Modern, fi atalos, country hangulatú esküvői dekorációk remek eleme lehet, ez a bármilyen formájú és méretű üvegre 
vagy befőttes üvegre ragasztható asztalszámozó.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 12 db kártya van, amennyiben pl. 16 db kártyára van szükségetek, akkor is 24 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Fontos: a kör kivágást kézzel, ollóval végezzük végezzük, de lehetőség van ún. gépi ritzelésre, amelynek fi x gép-
indítási költsége 4000 Ft, minden további ív vágása 2000 Ft.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű üvegeket használtok 
majd, mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

technikai paraméterek
»» 100x100 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 350 Ft/db
»» 4200 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 12 db / 12 db

kártya papír:
»» 120 gr öntapadós

kreatív öntapadós papír felára:
»» 200 Ft/csomag

ritzelés gépindítási költsége:
»» 4000 Ft/csomag

további ívek vágása:
»» 2000 Ft/ív



üveg nyakára akasztható asztalszámozó
Modern, fi atalos, country hangulatú esküvői dekorációk remek eleme lehet, ez a bármilyen formájú és méretű üveg 
nyakába akasztható, zsinórral átkötött asztalszámozó.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 9 db kártya van, amennyiben pl. 16 db kártyára van szükségetek, akkor is 18 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben két csomag árát érvényesítjük.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kártyát szeretnétek, 
mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

technikai paraméterek
»» 90x130 mm
»» 9 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 300 Ft/db
»» 2700 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 9 db / 9 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



asztalszámozó – kör alakban lézervágott, egy oldalas, vékony pálcára ragasztva
Modern, fi atalos, country hangulatú esküvői dekorációk remek eleme lehet, ez a bármilyen formájú és méretű üvegre 
vagy befőttes üvegre ragasztható asztalszámozó.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a számozókártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: ez az asztalszámozó más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretet szeretnétek, kérjétek 
egyedi ajánlatunkat.

technikai paraméterek
»» 150x150 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 950 Ft/db
»» 3800 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag

kraft, bordázott papír felára:
»» 200 Ft/csomag
»» 300 Ft/csomag



képkeretes szövegtáblák



képkeretes szövegtábla – „szeretem benne, hogy…” tábla
egy kedves gesztus amelyet a pár meglepetésként készít egymásnak. az esküvői helyszín egy kiemelt pontján el-
helyezhető két képkeretben egymáshoz írt kedves felsorolás, amelyben elmondják a másiknak, mit szeretnek benne.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a szöveg tábla nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő szöveg táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lakbe-
rendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez a szövegtábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok majd, 
mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

ötletadónak: kizökkenthetetlenül nyugodt – mindig meghagyja nekem a legfi nomabb falatot – olyan szexi a 
mosolya – szereti és törődik a családommal – gondoskodó – benne van minden őrültségben – megtanult „pszichó”-ul – 
kuktáskodik mikor főzök – mindent meg tud szerelni – emlékeztet mindenre, amit elfelejtek – jókat nevetünk – bármi-
lyen fi lmet meg lehet vele nézni, maximum elalszik rajta – jól táncol – kimutatja a szeretetét – ugyanazok az értékek 
fontosak számunkra – bárkivel megtalálja a közös hangot – olyan erős – aggódik, mikor csípőset eszem – megjegyzi 
a fontos dátumokat – amikor felébred a tv előtt, mindig átölel – mindig segít az excel kérdésekben – fantasztikus apa 
lesz – tudja mivel tud megvigasztalni – szereti a salátát – csípi a humorom – minden reggel ő csinálj a teát – szeret 
kacsintgatni – még most is megdicséri a ruháimat – engem választott Csillu

gyönyörű a mosolya – nagyon jól főz – imádja a munkáját – jól vezet – kreatív kézműves ajándékokat csinál – na-
gyon okos – mindig van pár kedves szava az emberekhez – a családom tiszteletbeli „orvosa” lett – minden helyzetben 
meg tud vigasztalni – cuki rés van az első fogai között – egyben a legjobb barátom is – az egész család karácsonyi 
ajándékát kitalálja – a hülyeségeimmel együtt elfogad – minden este „jó éjt” puszival fekszünk le aludni – olyan szép 
szempillái vannak – bármit megtesz a barátaiért – visszafogott, ugyanakkor határozott – elfogadó – mindig meghall-
gat – nagyon csinos ruhákban jár, mindig ad a külsejére – reálisan lát mindent, logikusan gondolkodik – az egyete-
men szigorú volt velem vizsgaidőszakban – családcentrikus – bátran sír a romantikus fi lmeken – segít a ruhavásárlás-
nál – tud nagyon laza lenni – minden barátommal jól kijön – sokat segített az önbizalmam növelésében Szabi

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes szövegtábla – „szeretem benne, hogy…” tábla
egy kedves gesztus amelyet a pár meglepetésként készít egymásnak. az esküvői helyszín egy kiemelt pontján el-
helyezhető két képkeretben egymáshoz írt kedves felsorolás, amelyben elmondják a másiknak, mit szeretnek benne.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a szöveg tábla nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy cso-
magban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő szöveg táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lakbe-
rendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez a szövegtábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok majd, 
mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

ötletadónak: – szeret olyannak, amilyen vagyok – gondoskodó – szereti a főztöm (kivéve ha elsózom) – okos – 
mindig megdícsér, hogy jól nézek ki – szereti a Star Warst – jól ért a pénzügyekhez – fantasztikus apa lesz – jó az 
ízlése – a világ legjobb steakét Ő készíti – szeret utazni – mindig átölel lefekvéskor – türelmes és megértő velem – ő 
a legjobb barátom is egyben – kivasalja az ingjeit – főz nekem kávét reggel – fi nom, puha a keze – ő a másik felem – 
mindennél boldogabb vagyok, ha vele lehetek – engem választott! Anna

– szeret – végignézi velem a Star Warst – egy napon születtünk – jókat tudunk beszélgetni a világ nagy dolgairól – 
ő is nyíregyházi – szeret utazgatni, ahogy én is – szép a mosolya – fi nomakat tud főzni – nagyon okos – sokszor egyre 
gondolunk – jókat eszünk együtt – segít ruhákat vásárolni – támogat, ha sokat kell dolgozni – szeret dolgozni, nem 
lazsál – tervezget mindenfélét – közösek a barátaink – szép a haja –meghallgatja a hülye elméleteimet – őt is zavarja, 
ha valami nem úgy van ahogy lennie kellene! Áron

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



képkeretes szövegtábla – nagyszüleink emlékére
bármilyen szöveggel készíthető, keretbe helyezhető tábla.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a szövegtábla nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 4 db kártya van, amennyiben pl. 10 db kártyára van szükségetek, akkor is 12 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben három csomag árát érvényesítjük.

Fontos: mi csak a keretbe kerülő szöveg táblát készítjük, képkeretet nem tudunk adni hozzá, dekorosoktól, lakbe-
rendezési üzletekből beszerezhető, a fotókon látható dekorációt a Flora esszencia készítette.

Fontos: ez a szövegtábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadottól eltérő méretű kereteket használtok majd, 
mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: kérjük, hogy minden esetben ellenőrizzétek és/vagy adjátok meg, hogy a képkeret, formájából adódóan 
mekkora részt takar le a kártya hasznos méretéből, hogy ne maradjon le róla semmi.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



ültetési táblák



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett és abc rendes kobinált változat



asztalok köré helyezett változat

ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



abc rendes változat

ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



asztalok köré helyezett változat

ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



asztalonkénti bontásban, sematikus asztalrajzzal  elkészített változat

ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban, sematikus asztalrajzzal elkészített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes, sematikus asztalrajzzal elkészített kobinált változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes, sematikus asztalrajzzal elkészített kobinált változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban, sematikus asztalrajzzal elkészített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett és abc rendes kobinált változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalok köré helyezett változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes, sematikus asztalrajzzal elkészített kobinált változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretétől a vendégek létszámától függően szeint érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

asztalonkénti bontásban készített változat



ültetési rend / ültetési tábla
az esküvő legfontosabb kelléke, amely bármilyen vendégszám esetén hasznos, ám 80-90 vendég felett viszont szinte 
elengedhetetlen, hogy a vendégek könnyen és gyorsan megtalálják a helyüket.

az ültetési tábla tartalmát tekintve többféle megoldásban is készíthető: lehet abc-rendes elrendezésben, lehet asz-
talonkénti bontásban, készülhet egy kis sematikus ábra az asztalok elrendezéséről, illetve az asztalok köré pontosan 
betehető a vendégek neve, valamint készülhet ezek különböző kombinációja. e tartalmi kérdésekről készítettünk egy 
rövid ismertetőt, amely néhány információval segíthet a tábla felépítésének eldöntésében, valamint megadja az eh-
hez szükséges anyagok összeállításának módját. ezt az ismertetőt szívesen elküldjük minden érdeklődőnek, de itt a 
katalógusban, helyhiány miatt sajnos nem tudjuk közreadni.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, 

mindenképpen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 

álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

abc rendes változat



felcsipeszelt ültetési rend



felcsipeszelt ültetési rend
Modern, fi atalos, country és vintage hangulatú esküvői dekorációk remek eleme lehet ez a számtalan kreatív módon 
megjeleníthető ültetési rend, amely készülhet abc-rendben vagy asztalonkénti bontásban.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: az ültetési tábla más méretben is elkészíthető, így ha a megadott mérettől eltérő táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: mi csak a kartonra nyomtatott kártyákat készítjük, bőröndöt, képkeretet, egyéb dekorációs elemet nem 
tudunk adni hozzá, a fotókon látható dekorációt a Mezítlábas szerelem készítette.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



felcsipeszelt ültetési rend
Modern, fi atalos, country és vintage hangulatú esküvői dekorációk remek eleme lehet, ez a számtalan kreatív módon 
megjeleníthető ültetési rend, amely készülhet abc-rendben vagy asztalonkénti bontásban.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: az ültetési rend más méretben is elkészíthető, így ha a megadott mérettől eltérő táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: mi csak a kartonra nyomtatott kártyákat készítjük, bőröndöt, képkeretet, egyéb dekorációs elemet nem 
tudunk adni hozzá.

technikai paraméterek
»» 130x180 mm
»» 4 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 270 Ft/db
»» 1080 Ft/csomag

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» 1000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 8 db / 4 db

kártya papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű/öko papír felára:
»» 200 Ft/csomag



esküvői szöveg táblák
nagy méretben



esküvői szöveg táblák: „ne fotózz!” és „5 tény” tábla
az esküvő hasznos és jópofa kellékei lehetnek különböző tartalmú szövegtáblák, amelyek kivitelezésüket tekintve az 
ültetési táblákkal azonosak.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a szöveg tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 
álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



esküvői szöveg táblák: „ne fotózz!” és „love story” tábla
az esküvő hasznos és jópofa kellékei lehetnek különböző tartalmú szövegtáblák, amelyek kivitelezésüket tekintve az 
ültetési táblákkal azonosak.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem ikell külön tervezési 
díjat fi zetnetek, aha pedig valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a táblát, egy alacsonyabb grafi kai díjat 
számítunk fel. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a szöveg tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, min-
denképpen adjátok meg a pontos méretet.

Fontos: a méret megválasztásakor feltétlenül egyeztessetek a dekorossal/helyszínnel, hogy a rendelkezésükre 
álló festőállvány, kottatartó, clip board vagy egyéb eszköz, amire majd a táblát kihelyezik, milyen méretű, mekkora 
tábla helyezhető el rajta kényelmesen. amennyiben az általunk megadott mérettől szeretnétek eltérni, mindenképpen 
egyeztessük a pontos méretet, ez alapján tudunk egyedi árat kalkulálni!

Fontos: elő szokott fordulni olyan eset is, amikor falra, üvegajtóra, egyéb olyan helyre lehet kitenni az ültetési rendet, 
amely nem igényli a táblára kasírozást, ebben az esetben csak egy sima posztert adunk. kérd egyedi ajánlatunkat!

Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-
tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi szöveggel történő grafi kai díja
»» SRA/3: 2000 Ft
»» B/2: 3000
»» B/1: 4000

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges



wedding tree – ujj lenyomat fa



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.

fa_06



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.

lufis_01



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.
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technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.

biciklis_02



technikai paraméterek
»» SRA/3: 450x320 mm
»» B/2: 700x500 mm
»» B/1: 1000x700 mm

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» SRA/3: 4000 Ft
»» B/2: 7000
»» B/1: 13000

egyedi grafi ka rajzolási díja
»» 6000 Ft

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

kivitelezés:
»» SRA/3: 1 mm-es kartonra kasírozva
»» B/2: 2 mm-es lemezre kasírozva
»» B/1: 3 mm-es lemezre kasírozva

sürgősségi gyártás felára
»» 5000 Ft, amely esetben speciális 
öntapadóra nyomtatjuk és kasírozzuk, 
így minimális préselési idő szükséges

wedding tree – ujjlenyomat fa … ami már nem csak fa
az esküvő jópofa kelléke  és még kiváló időtöltést kínál a rengeteg különböző grafi kával készülő wedding tree, amely 
aztán örök emlék az ifjú párnak. kivitelezését tekintve az ültetési táblákkal azonos.

Wedding tree grafi kák tekintetében a következő oldalakon bemutatott, már meglévő grfaikákból válogathattok, ezek 
rendelése esetén nincs külön grafi kai költség. lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is: leírásotok vagy 
küldött minta alapján, szívesen elkészítjük.

Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-
pen adjátok meg a pontos méretet.

a tábla méretéről a vendégek létszámától függően érdemes dönteni:
50-60 vendég esetén: sra/3-as táblát javaslunk
60-90 vendég esetén: b/2-es táblát javaslunk
90 vendég feletti létszám esetén: b/1-es táblát javaslunk
Fontos: a tábla más méretben is elkészíthető, így ha a szabványoktól eltérő méretű táblát szeretnétek, mindenkép-

pen adjátok meg a pontos méretet.
Fontos: a tábla készítési folyamatában először egy poszterprintet készítünk, majd azt kasírozzuk egy megfelelő vas-

tagságú karton lemezre. Mindkét fázis igényel némi technikai-technológiai időt, hiszen a printnek száradnia, a kasírnak 
préselődnie kell. így, bár tisztában vagyunk vele, hogy a végleges vendéglista összeállítása milyen problémás lehet 
és, hogy még az utolsó napokban is történhetnek változások, kérjük, hogy vegyétek fi gyelembe az átfutási időt, hogy 
semmiképpen ne legyen késés.

Fontos: az ujjlenyomatok „pecsételéséhez” festékpárnát sajnos nem tudunk adni, de szinte minden papír, írószer- il-
letve kreatív boltban, óriási színválasztékban beszerezhető néhány száz forintért.

biciklis_03



boroscímkék és pálinkacímkék



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen papírragasztóval a címke felragasztható és 
mivel nem ragad oda azonnal, az esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz ronggyal 
szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztás-
sal készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők valamilyen jellegzetes papírból készülnek, 
javasoljuk, hogy a címkét is azzal megegyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 25x72 mm: 60 db/ív
»» 50x70 mm: 32 db/ív
»» 50x100 mm: 20 db/ív
»» 70x100 mm: 16 db/ív
»» 80x110 mm: 9 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 1 ív egységára: 4.000 Ft, 
»» 1 ívet meghaladó mennyiség 
esetén: kérd egyedi ajánlatunkat

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi alapanyagok felára
»» öntapadóra nyomtatva: 300 Ft/ív
»» gyöngyházfényű / öko-papírra 
nyomtatva: 400 Ft/ív
»» natúr barna színű, bordázott 
papírra nyomtatva: 200 Ft/ív

boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.

a címkét többféle alapanyagra nyomtatva is el tudjuk készíteni:
• bár a legkézenfekvőbbnek az tűnhet ha öntapadós papírra nyomtatjuk, tehát matricát készítünk, valójában ennek 

felragasztása általában nehezebb és problémásabb. ennek oka, hogy a matrica nagyon könnyen ráragad az üvegre 
ésha esetleg ferde vagy gyűrött, akkor már nem igazán lehet korrigálni. Mindezekkel együtt természetesen szívesen 
elkészítjük a címkéket öntapadóra.

• javaslatunk azonban, hogy hagyományos címkepapírra történjen a nyomtatás, ami nem csak alacsonyabb áron 
érhető el, de a felragasztása is jobb minőségben kivitelezhető: bármilyen pa-
pírragasztóval a címke felragasztható és mivel nem ragad oda azonnal, az 
esetleges ferdesége könnyen korrigálható, illetve a gyűrődések egy száraz 
ronggyal szépen kisimíthatók. a ragasztó száradása után a címke kirúgja magát 
és lényegében olyan, mint ha gyári ragasztással készült volna.

• abban az esetben ha a meghívó illetve az egyéb asztali kiegészítők vala-
milyen jellegzetes papírból készülnek, javasoljuk, hogy a címkét is azzal meg-
egyező papírból készítsük el. ennek megfelelően a címke készülhet többféle 
gyöngyházfényű, különböző öko-papírból és bordázott kraft papírból.



technikai paraméterek
»» 70x100 mm: 16 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 4000 Ft/ív

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 1 ív

egyedi paraméterek alapján történő 
rendelés esetén kérd ajánlatunkat!

két rétegben ragasztott, eXkluzív boroscímke
kifejezetten egyedi megrendelésre készült, két rétegben ragasztott boroscímke, amelyet gyöngyházfényű papírból 
készítettünk el.

ezt a címkét egy 120 gr-os, gyöngyházfényű, ezüstszínű papírból készült alapra ragasztottuk, amely így rendkívül 
elegáns és különleges bordűrt képez a címke körül. e megoldás alapján bármilyen papírból és színekkel elkészíthető 
hasonló megoldású címke, 70x100 mm-es vagy annál nagyobb méretben.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.



technikai paraméterek
»» 90x50 mm: 24 db/ív

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 5 munkanap

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 6000 Ft/ív

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív = 24 db / 1 ív = 24 db

egyedi paraméterek alapján történő 
rendelés esetén kérd ajánlatunkat!

nyakba akasztható boroscímke és pálinkacímke – bármilyen méretben és többféle papírból
az esküvő kapcsán több funkcióban is készülhetnek különböző italos címkék: a felszolgált italokat is díszíthetjük egyedi 
címkével, de sok esetben köszönetajándékként teszik emlékezetessé a lakodalmat. De a szülőknek, tanúknak, koszorús-
lányoknak is szoktak ajándék italt adni egyedi címkével ellátva.

kifejezetten egyedi megrendelésre készült, lyukasztott és csipkeszalaggal átkötött boroscímke, amelyet natúr bar-
na színű, bordázott kraft papírból készítettünk el 90x50 mm-es méretben. e megoldás alapján bármilyen papírból és 
színekkel elkészíthető hasonló megoldású címke, 90x50 mm-es vagy annál nagyobb méretben.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a címkék grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban a 
címke méretétől függően eltérő példányszám fér el, az általunk leggyakrabban használt méretek adatait feltüntetjük. 
amennyiben ettől eltérő méretű címkét szeretnétek, kérjétek segítségünket az ívre felszerelhető példányszám tekin-
tetében.



emlékkönyvek



technikai paraméterek
»» 14×14 cm
»»  Keménytáblás, cérnafűzött, 

fóliázott borítóval
»» Színes előzék papírral
»» 64 oldal terjedlemben

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 10 munkanap

gyártási ár
»» 12000 Ft/db

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi borítóval készített, kézzel kötött, keménytáblás esküvői emlékkönyv
rendelj tőlünk esküvői meghívót legalább negyven példányban és egy 12�000 ft értékű emlékkönyvet adunk 
ajándékba!

az esküvői események egyik legemlékezetesebb momentuma lehet az esküvői emlékkönyv körbeadása. ennek során 
megkérhetjük vendégeinket, hogy néhány kedves mondattal emlékezzenek meg az eseményről, esetleg jókívánságokkal, 
mókás tanácsokkal és intelmekkel lássák el az ifjú párt.

az emlékkönyvbe írt bejegyzések újraolvasása még évek múltán is felidézi az esküvő különleges pillanatait és 
egyedülálló hangulatát.

emlékkönyveink minden esetben tökéletesen passzolnak az esküvői arculatba, vagy a korábban rendelt esküvői 
meghívókhoz és egyéb kiegészítőkhöz.

Ha szeretnétek, hogy az emlékkönyvetek teljesen egyedi legyen és maximálisan illeszkedjen az elképzeléseitekhez 
és az esküvő arculatához, akkor további lehetőségek közül választhattok:

• egyedi borító elkészítésének felára: 4.000 Ft
• egyedi előzékpapír elkészítésének felára: 1.000 Ft
• nyomtatott előzékpapír elkészítésének felára: 2.000 Ft
• egyedi belív papír felára: 1.000 Ft
• 96 oldalas belív felára: 500 Ft
• 128 oldalas belív felára: 1.000 Ft
• nyomtatott belső címoldal felára: 1.000 Ft
• a teljes belív nyomtatásának felára 64 oldal esetén: 4.000 Ft
• a teljes belív nyomtatásának felára 96 oldal esetén: 5.500 Ft
• a teljes belív nyomtatásának felára 128 oldal esetén: 7.000 Ft
• az emlékkönyv és a fenti kiegészítők, 21×21 cm-es méretben is rendelhetők, a pontos részletek megadásával kérd 

egyedi ajánlatunkat!

emlékkönyveink a két leggyakrabban használt kivitelben, 14×14 cm-es és 21×21 cm-es méretben rendelhetők, de 
előzetes egyeztetés alapján, egyedi méretek elkészítésére is örömmel vállalkozunk.

terjedelmük a vendégek számának függvényében 64, 96 vagy 128 oldalas lehet, igény szerint kisebb ugyan nem, de 
nagyobb terjedelemben is elkészíthető. kötészetüket tekintve minden esetben cérnafűzött és keménytáblás kivitelben, 
könyvkötő mester által kézzel varrva készülnek, egyedileg.
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emlékkönyveink minden esetben tökéletesen passzolnak az esküvői arculatba, vagy a korábban rendelt esküvői 
meghívókhoz és egyéb kiegészítőkhöz.

Ha szeretnétek, hogy az emlékkönyvetek teljesen egyedi legyen és maximálisan illeszkedjen az elképzeléseitekhez 
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• a teljes belív nyomtatásának felára 64 oldal esetén: 4.000 Ft
• a teljes belív nyomtatásának felára 96 oldal esetén: 5.500 Ft
• a teljes belív nyomtatásának felára 128 oldal esetén: 7.000 Ft
• az emlékkönyv és a fenti kiegészítők, 21×21 cm-es méretben is rendelhetők, a pontos részletek megadásával kérd 
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előzetes egyeztetés alapján, egyedi méretek elkészítésére is örömmel vállalkozunk.

terjedelmük a vendégek számának függvényében 64, 96 vagy 128 oldalas lehet, igény szerint kisebb ugyan nem, de 
nagyobb terjedelemben is elkészíthető. kötészetüket tekintve minden esetben cérnafűzött és keménytáblás kivitelben, 
könyvkötő mester által kézzel varrva készülnek, egyedileg.
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• egyedi belív papír felára: 1.000 Ft
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• a teljes belív nyomtatásának felára 128 oldal esetén: 7.000 Ft
• az emlékkönyv és a fenti kiegészítők, 21×21 cm-es méretben is rendelhetők, a pontos részletek megadásával kérd 

egyedi ajánlatunkat!

emlékkönyveink a két leggyakrabban használt kivitelben, 14×14 cm-es és 21×21 cm-es méretben rendelhetők, de 
előzetes egyeztetés alapján, egyedi méretek elkészítésére is örömmel vállalkozunk.

terjedelmük a vendégek számának függvényében 64, 96 vagy 128 oldalas lehet, igény szerint kisebb ugyan nem, de 
nagyobb terjedelemben is elkészíthető. kötészetüket tekintve minden esetben cérnafűzött és keménytáblás kivitelben, 
könyvkötő mester által kézzel varrva készülnek, egyedileg.
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ajándékba!

az esküvői események egyik legemlékezetesebb momentuma lehet az esküvői emlékkönyv körbeadása. ennek során 
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képeslap lufijátékhoz



technikai paraméterek
»» 135x90 mm
»»  Az előoldal színes, a hátoldal 

fekete képeslap sablon 
nyomtatással

»» lyukasztva
»» 9 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 1350 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 27 db / 9 db

papír:
»» 160 gr matt műnyomó

képeslap lufijátékhoz
az esküvői arculatnak megfelelő képeslapokat készítünk, amelyeket bélyeggel ellátva, az ifjú pár címére megcímezve 
adunk át. 

egy mondat szerepel rajta több nyelven: „Ha ezt a lapot megtalálja, kérjük adja fel a legközelebbi postán.” a lakoda-
lom egyik eseményeként a képeslapokat a vőfély kiosztja, a vendégeket pedig arra kéri, hogy különböző felajánlásokat 
írjanak rá és nevükkel szignálják a lapokat. a vendégek az így kitöltött lapokat lufi ra kötik és a levegbőbe engedik. a lufi k 
az ajándék ajánlatot tartalmazó képeslapokkal elszállnak, és ha valamelyiket valaki megtalálja és a rajta lévő instruk-
ciók alapján postára adja, az ifjú pár pedig a lapot megkapja, a rajta lévő ajándék ajánlatot a felajánlónál „beválthatja”.

e megoldással nem csak egy remek játékot teremtünk és így izgalmas és egyedi eseménnyel gazdagíthatjuk az es-
küvőt, de egyúttal az egyébként esetleg kellemetlen ajándékozási procedúrát is kiválthatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a képeslapok nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 9 db kártya van, amennyiben pl. 40 db kártyára van szükségetek, akkor is 45 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Fontos: a képeslapot minden esetben egy 160 gr-os matt papírra nyomtatjuk, mivel a tapasztalatok szerint, a legtöbb 
lufi  ennek elbírja a súlyát, így könnyen el tud repülni vele. bizonyos esetekben előfordul, hogy kisebb méretű lufi val 
vagy ritkább héliumos keverékkel dolgozik a lufi s cég, így javasoljuk, hogy minden esetben egyeztessetek velük, nem 
pusztán a lufi nak, hanem a képeslappal együtt kell elszálnia.

Fontos: a feladáshoz szükséges bélyegek beszerzését és felragasztását az ár nem tartalmazza és azt nem is tudjuk 
vállalni, így erről kérjük, ti gondoskodjatok!
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lom egyik eseményeként a képeslapokat a vőfély kiosztja, a vendégeket pedig arra kéri, hogy különböző felajánlásokat 
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mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a képeslapok nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
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vagy ritkább héliumos keverékkel dolgozik a lufi s cég, így javasoljuk, hogy minden esetben egyeztessetek velük, nem 
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írjanak rá és nevükkel szignálják a lapokat. a vendégek az így kitöltött lapokat lufi ra kötik és a levegbőbe engedik. a lufi k 
az ajándék ajánlatot tartalmazó képeslapokkal elszállnak, és ha valamelyiket valaki megtalálja és a rajta lévő instruk-
ciók alapján postára adja, az ifjú pár pedig a lapot megkapja, a rajta lévő ajándék ajánlatot a felajánlónál „beválthatja”.

e megoldással nem csak egy remek játékot teremtünk és így izgalmas és egyedi eseménnyel gazdagíthatjuk az es-
küvőt, de egyúttal az egyébként esetleg kellemetlen ajándékozási procedúrát is kiválthatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a képeslapok nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 9 db kártya van, amennyiben pl. 40 db kártyára van szükségetek, akkor is 45 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Fontos: a képeslapot minden esetben egy 160 gr-os matt papírra nyomtatjuk, mivel a tapasztalatok szerint, a legtöbb 
lufi  ennek elbírja a súlyát, így könnyen el tud repülni vele. bizonyos esetekben előfordul, hogy kisebb méretű lufi val 
vagy ritkább héliumos keverékkel dolgozik a lufi s cég, így javasoljuk, hogy minden esetben egyeztessetek velük, nem 
pusztán a lufi nak, hanem a képeslappal együtt kell elszálnia.

Fontos: a feladáshoz szükséges bélyegek beszerzését és felragasztását az ár nem tartalmazza és azt nem is tudjuk 
vállalni, így erről kérjük, ti gondoskodjatok!
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e megoldással nem csak egy remek játékot teremtünk és így izgalmas és egyedi eseménnyel gazdagíthatjuk az es-
küvőt, de egyúttal az egyébként esetleg kellemetlen ajándékozási procedúrát is kiválthatjuk.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük

Fontos: a képeslapok nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 9 db kártya van, amennyiben pl. 40 db kártyára van szükségetek, akkor is 45 db-ot tudunk csak készíteni belőle, 
így ebben az esetben öt csomag árát érvényesítjük.

Fontos: a képeslapot minden esetben egy 160 gr-os matt papírra nyomtatjuk, mivel a tapasztalatok szerint, a legtöbb 
lufi  ennek elbírja a súlyát, így könnyen el tud repülni vele. bizonyos esetekben előfordul, hogy kisebb méretű lufi val 
vagy ritkább héliumos keverékkel dolgozik a lufi s cég, így javasoljuk, hogy minden esetben egyeztessetek velük, nem 
pusztán a lufi nak, hanem a képeslappal együtt kell elszálnia.

Fontos: a feladáshoz szükséges bélyegek beszerzését és felragasztását az ár nem tartalmazza és azt nem is tudjuk 
vállalni, így erről kérjük, ti gondoskodjatok!



Save-the-date 
matricák és kártyák



technikai paraméterek
»» 30x30 mm
»» 120 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 5000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 120 db

papír:
»» fehér öntapadó papír

halvány krém színű, strukturált 
felületű kreatív öntapadó felára:
»» 500 Ft/ív

save-the-date címke, öntapadós, kör alakban kivágva
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van az emlékeztető matrica készítésének, ami 
nem más, mint egy kör alakban kivágott öntapadós címke, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő 
helyszínét és időpontját. 

a meghívóval kiküldve megkérhetjük vendégeinket, hogy e kis öntapadós címkét ragasszák falinaptárjukra vagy 
határidő naplójukba, így ha netán megfeledkeznének az eseményről, még időben észrevehetik. a címke grafi kájában és 
megjelenésében a meghívóval megegyező és a standard köralakon kívül, igény szerint más formára is vágható. lehet 
szív alakú, de ha az esküvői arculat már tartalmaz valamilyen jellegzetes formát (pl. anjou liliom, virágminta, pillangó, 
stb.), akkor annak használata is lehetséges. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a címkét sima fehér, öntapadós papírra nyomtatjuk, de szerepel a kínálatunkban egy halvány krém színű, strukturált 
felületű öntapadó papír is.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
120 db matrica van, amennyiben kevesebbre van szükségetek, akkor is egy ív mennyiséget tudunk készíteni belőle, így 
ebben az esetben a teljes ív árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 30x30 mm
»» 120 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 5000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 120 db

papír:
»» fehér öntapadó papír

halvány krém színű, strukturált 
felületű kreatív öntapadó felára:
»» 500 Ft/ív

save-the-date címke, öntapadós, kör alakban kivágva
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van az emlékeztető matrica készítésének, ami 
nem más, mint egy kör alakban kivágott öntapadós címke, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő 
helyszínét és időpontját. 

a meghívóval kiküldve megkérhetjük vendégeinket, hogy e kis öntapadós címkét ragasszák falinaptárjukra vagy 
határidő naplójukba, így ha netán megfeledkeznének az eseményről, még időben észrevehetik. a címke grafi kájában és 
megjelenésében a meghívóval megegyező és a standard köralakon kívül, igény szerint más formára is vágható. lehet 
szív alakú, de ha az esküvői arculat már tartalmaz valamilyen jellegzetes formát (pl. anjou liliom, virágminta, pillangó, 
stb.), akkor annak használata is lehetséges. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a címkét sima fehér, öntapadós papírra nyomtatjuk, de szerepel a kínálatunkban egy halvány krém színű, strukturált 
felületű öntapadó papír is.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
120 db matrica van, amennyiben kevesebbre van szükségetek, akkor is egy ív mennyiséget tudunk készíteni belőle, így 
ebben az esetben a teljes ív árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 40x40 mm
»» 54 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 4000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 1 ív / 54 db

papír:
»» fehér öntapadó papír

halvány krém színű, strukturált 
felületű kreatív öntapadó felára:
»» 500 Ft/ív

save-the-date címke, öntapadós, kerekített sarokkal
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van az emlékeztető matrica készítésének, ami 
nem más, mint egy kör alakban kivágott öntapadós címke, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő 
helyszínét és időpontját. 

a meghívóval kiküldve megkérhetjük vendégeinket, hogy e kis öntapadós címkét ragasszák falinaptárjukra vagy 
határidő naplójukba, így ha netán megfeledkeznének az eseményről, még időben észrevehetik. a címke grafi kájában és 
megjelenésében a meghívóval megegyező és a standard köralakon kívül, igény szerint más formára is vágható. lehet 
szív alakú, de ha az esküvői arculat már tartalmaz valamilyen jellegzetes formát (pl. anjou liliom, virágminta, pillangó, 
stb.), akkor annak használata is lehetséges. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

a címkét sima fehér, öntapadós papírra nyomtatjuk, de szerepel a kínálatunkban egy halvány krém színű, strukturált 
felületű öntapadó papír is.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
120 db matrica van, amennyiben kevesebbre van szükségetek, akkor is egy ív mennyiséget tudunk készíteni belőle, így 
ebben az esetben a teljes ív árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 100x70 mm
»» 16 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 2560 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db / 16 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

save-the-date kártya
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van a save-the-date kártyák készítésének, ami 
lényegében egy emlékeztető kártya, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő helyszínét és időpontját. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a save-the-date kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 16 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 64 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 100x70 mm
»» 16 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 2560 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db / 16 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

save-the-date kártya
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van a save-the-date kártyák készítésének, ami 
lényegében egy emlékeztető kártya, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő helyszínét és időpontját. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a save-the-date kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 16 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 64 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 100x70 mm
»» 16 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 2560 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db / 16 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

save-the-date kártya
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van a save-the-date kártyák készítésének, ami 
lényegében egy emlékeztető kártya, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő helyszínét és időpontját. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a save-the-date kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 16 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 64 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 100x70 mm
»» 16 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 160 Ft/db
»» 2560 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 32 db / 16 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

save-the-date kártya
az amerikai és nyugat-európai esküvői kultúrkörben nagy hagyománya van a save-the-date kártyák készítésének, ami 
lényegében egy emlékeztető kártya, amely tartalmazza a házasulandó pár nevét, az esküvő helyszínét és időpontját. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, egy alacsonyabb grafi kai díjat szá-
mítunk fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen 
elkészítjük.

Fontos: a save-the-date kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy 
csomagban 16 db kártya van, amennyiben pl. 54 db kártyára van szükségetek, akkor is 64 db-ot tudunk csak készíteni 
belőle, így ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.



rendszámtáblák – just married



esküvői rendszámtábla
az amerikai fi lmek klasszikus eleme a Just Married feliratú rendzsámtábla és a lökhárítóra kötött konzervdobozok, ez 
utóbbit nem, de a rendszámot szívesen elkészítjük!

a legtöbbször ezt a pár nevével ellátva szoktuk készíteni, de bármilyen felirat kerülhet rá, a táblát 2 mm-es műanyag 
lemezre nyomtatjuk, amely így vízálló, eső esetén sem ázik el vagy mosódik le róla a grafi ka. a tábla hátoldalát két 
oldalas ragasztószalaggal szereljük fel, így az könnyen és gyorsan felragasztható. a tábla párban készül, így az autó 
elejére és hátuljára is kerül belőle.

technikai paraméterek
»» 520x100 mm
»» 2 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 4000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 2 db / 2 db



esküvői rendszámtábla
az amerikai fi lmek klasszikus eleme a Just Married feliratú rendzsámtábla és a lökhárítóra kötött konzervdobozok, ez 
utóbbit nem, de a rendszámot szívesen elkészítjük!

a legtöbbször ezt a pár nevével ellátva szoktuk készíteni, de bármilyen felirat kerülhet rá, a táblát 2 mm-es műanyag 
lemezre nyomtatjuk, amely így vízálló, eső esetén sem ázik el vagy mosódik le róla a grafi ka. a tábla hátoldalát két 
oldalas ragasztószalaggal szereljük fel, így az könnyen és gyorsan felragasztható. a tábla párban készül, így az autó 
elejére és hátuljára is kerül belőle.

technikai paraméterek
»» 520x100 mm
»» 2 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 4000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 2 db / 2 db



esküvői rendszámtábla
az amerikai fi lmek klasszikus eleme a Just Married feliratú rendzsámtábla és a lökhárítóra kötött konzervdobozok, ez 
utóbbit nem, de a rendszámot szívesen elkészítjük!

a legtöbbször ezt a pár nevével ellátva szoktuk készíteni, de bármilyen felirat kerülhet rá, a táblát 2 mm-es műanyag 
lemezre nyomtatjuk, amely így vízálló, eső esetén sem ázik el vagy mosódik le róla a grafi ka. a tábla hátoldalát két 
oldalas ragasztószalaggal szereljük fel, így az könnyen és gyorsan felragasztható. a tábla párban készül, így az autó 
elejére és hátuljára is kerül belőle.

technikai paraméterek
»» 520x100 mm
»» 2 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 4000 Ft/csomag

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 2 db / 2 db



egyedi monogram tervezés 
és monogram bélyegző



monogram tervezés
»» 25.000 Ft

monogram tervezés meghívó 
rendelés esetén
»» 12.500 Ft

egyedi monogram illetve logó tervezése
az egyik legelegánsabb, egyben legegyedibb megoldás, ha az esküvői arculat alapeleme a házasulandó pár neve 
alapján tervezett monogram, vagy logó, amely végigvihető az összes esküvői kelléken, de az esküvő után is használ-
ható. a megtervezett monogram kiváló grafi kai eleme lehet a meghívónak, menükártyának, de lényegében az összes 
esküvői kiegészítőnek. akár olyan extra megoldásoknál is használható, mint az egyedi esküvői csomagolópapír vagy 
levelező szett, de további – más technikával nem megvalósítható – különleges megoldásokat is kínál, mint a monog-
ram alapján készített bélyegző. 

Feltétlenül el kell mondanunk, hogy a momogramtervezés nem azt jelenti, hogy két nagybetűt egymás mellé teszünk. 
tervezőgrafi kusaink és tipográfusaink különleges ötletek tárházát felvonultatva törekszik arra, hogy minden esetben 
különleges végeredmény szülessen, amely minden részletében tükrözi az ifjú pár és az esküvő hangulatát, stílusát. 
reméljük mindezt az itt bemutatott, már elkészült monogramok is jól szemléltetik.

a tervezés első lépéseként meghallgatjuk az ifjú pár elképzelését arról, hogy színeiben, stílusában milyen jellegű 
monogrammot képzeltek el és ennek alapján legalább két változatot készítünk, amelyekből szinte biztosan ki tudják 
majd választani a nekik leginkább tetsző változatot, ha szükséges akkor némi csiszolás után. az egyedi monogram 
tervezése 25 000 Ft, meghívó rendelés esetén ezt 50% kedvezménnyel, 12.500 Ft-ért adjuk ügyfeleinknek.

további kiváló felhasználási megoldás lehet az, ha a monogramból egy bélyegzőt készítünk, amelynek segítségével 
a monogram olyan felületekre is rányomható, amelyet más nyomtatási eljárásokkal nem, vagy csak nagyon körülmé-
nyesen lehetne előállítani. ilyen felület lehet a meghívóhoz adott boríték, az ünnepi teríték mellé tett papírszalvéta, 
vagy damaszt szalvéta esetén papírból készült szalvéta pánt, egyedileg készített poháralátét, vagy akár egy köszönő-
ajándékhoz készített díszdoboz.

természetesen a felhasználási lehetőségek száma szinte korlátlan, folyamatosan dolgozunk újabb ötleteken, hogy 
még változatosabb megoldásokat kínáljunk a monogram felhasználására.

D O R I N AD O R I N A | Z O L T Á NZ O L T Á N



automata bélyegző tintával
»» 7.000 Ft-tól

hagyományos fanyele pecsét, 
tintapárnával
»» 7.000 Ft-tól

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

a pontos méret, típus és tinta 
tekintetében kérd egyedi 
ajánlatunkat!

monogram bélyegző
az esküvői meghívóhoz tervezett monogramból és egyszerűbb grafi kákból készíthetünk bélyegzőt, amivel akár magát 
a meghívó vagy a borítékot, valamint a további papírkiegészítőket is díszíthetjük.

kivitelezését tekintve a bélyegzőt kétféle megoldásban tudjuk elkészíteni: az egyik a hagyományos, fanyeles pecsét, 
amihez külön tintapárnát adunk, a második a gyakrabban használt ún. automata bélyegző, amit a különböző céges 
felhasználási területeken is alkalmaznak. Mivel a két megoldás ára nagyjából megegyezik, inkább a felhasználást ille-
tően érdemes fi gyelembe venni a következő szempontokat:

• az automata bélyegző használata egyszerűbb és gyorsabb, szállítása, tárolása praktikusabb, tisztábban lehet 
vele dolgozni, azonban kevésbé esztétikus, ezért ha csak a kiegészítők díszítésére szeretnétek használni, akkor ezt a 
megoldást ajánljuk inkább.

• a fanyeles bélyegző akár az esküvőn is használható, hagyományosabb kinézete miatt, jól mutat egy ízlésesen meg-
tervezett asztalon és a vendégek számára is nagyobb örömet jelent a használata, ezért ha az esküvőn is használni 
szeretnétek, akkor inkább ezt a megoldást javasoljuk.

a bélyegzőt / tintapárnát alap esetben fekete vagy normál tinta kék festékkel adjuk, de van lehetőség további színek 
választására is, sajnos a kínálat nem túl bő: a legtöbbször valamilyen rusztikus, vintage hangulathoz, barna festéket 
szoktunk ajánlani, ezen kívül főleg alap színek kérhetők, piros, zöld, narancs. Javasoljuk, hogy a tinta színét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!

Mindkét bélyegző típusból számtalan különböző méretet kínálunk, ám ennek kiválasztásánal alapvetően a bélyeg-
ző lenyomatra kerülő szöveg vagy grafi ka jellegét, arányait, folthatását szoktuk fi gyelembe venni és azt a méretet 
ajánljujk, amelynél az adott grafi ka a legjobban képes megjelenni. Javasoljuk, hogy a bélyegző méretét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!



automata bélyegző tintával
»» 7.000 Ft-tól

hagyományos fanyele pecsét, 
tintapárnával
»» 7.000 Ft-tól

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

a pontos méret, típus és tinta 
tekintetében kérd egyedi 
ajánlatunkat!

monogram bélyegző
az esküvői meghívóhoz tervezett monogramból és egyszerűbb grafi kákból készíthetünk bélyegzőt, amivel akár magát 
a meghívó vagy a borítékot, valamint a további papírkiegészítőket is díszíthetjük.

kivitelezését tekintve a bélyegzőt kétféle megoldásban tudjuk elkészíteni: az egyik a hagyományos, fanyeles pecsét, 
amihez külön tintapárnát adunk, a második a gyakrabban használt ún. automata bélyegző, amit a különböző céges 
felhasználási területeken is alkalmaznak. Mivel a két megoldás ára nagyjából megegyezik, inkább a felhasználást ille-
tően érdemes fi gyelembe venni a következő szempontokat:

• az automata bélyegző használata egyszerűbb és gyorsabb, szállítása, tárolása praktikusabb, tisztábban lehet 
vele dolgozni, azonban kevésbé esztétikus, ezért ha csak a kiegészítők díszítésére szeretnétek használni, akkor ezt a 
megoldást ajánljuk inkább.

• a fanyeles bélyegző akár az esküvőn is használható, hagyományosabb kinézete miatt, jól mutat egy ízlésesen meg-
tervezett asztalon és a vendégek számára is nagyobb örömet jelent a használata, ezért ha az esküvőn is használni 
szeretnétek, akkor inkább ezt a megoldást javasoljuk.

a bélyegzőt / tintapárnát alap esetben fekete vagy normál tinta kék festékkel adjuk, de van lehetőség további színek 
választására is, sajnos a kínálat nem túl bő: a legtöbbször valamilyen rusztikus, vintage hangulathoz, barna festéket 
szoktunk ajánlani, ezen kívül főleg alap színek kérhetők, piros, zöld, narancs. Javasoljuk, hogy a tinta színét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!

Mindkét bélyegző típusból számtalan különböző méretet kínálunk, ám ennek kiválasztásánal alapvetően a bélyeg-
ző lenyomatra kerülő szöveg vagy grafi ka jellegét, arányait, folthatását szoktuk fi gyelembe venni és azt a méretet 
ajánljujk, amelynél az adott grafi ka a legjobban képes megjelenni. Javasoljuk, hogy a bélyegző méretét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!



automata bélyegző tintával
»» 7.000 Ft-tól

hagyományos fanyele pecsét, 
tintapárnával
»» 7.000 Ft-tól

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

a pontos méret, típus és tinta 
tekintetében kérd egyedi 
ajánlatunkat!

monogram bélyegző
az esküvői meghívóhoz tervezett monogramból és egyszerűbb grafi kákból készíthetünk bélyegzőt, amivel akár magát 
a meghívó vagy a borítékot, valamint a további papírkiegészítőket is díszíthetjük.

kivitelezését tekintve a bélyegzőt kétféle megoldásban tudjuk elkészíteni: az egyik a hagyományos, fanyeles pecsét, 
amihez külön tintapárnát adunk, a második a gyakrabban használt ún. automata bélyegző, amit a különböző céges 
felhasználási területeken is alkalmaznak. Mivel a két megoldás ára nagyjából megegyezik, inkább a felhasználást ille-
tően érdemes fi gyelembe venni a következő szempontokat:

• az automata bélyegző használata egyszerűbb és gyorsabb, szállítása, tárolása praktikusabb, tisztábban lehet 
vele dolgozni, azonban kevésbé esztétikus, ezért ha csak a kiegészítők díszítésére szeretnétek használni, akkor ezt a 
megoldást ajánljuk inkább.

• a fanyeles bélyegző akár az esküvőn is használható, hagyományosabb kinézete miatt, jól mutat egy ízlésesen meg-
tervezett asztalon és a vendégek számára is nagyobb örömet jelent a használata, ezért ha az esküvőn is használni 
szeretnétek, akkor inkább ezt a megoldást javasoljuk.

a bélyegzőt / tintapárnát alap esetben fekete vagy normál tinta kék festékkel adjuk, de van lehetőség további színek 
választására is, sajnos a kínálat nem túl bő: a legtöbbször valamilyen rusztikus, vintage hangulathoz, barna festéket 
szoktunk ajánlani, ezen kívül főleg alap színek kérhetők, piros, zöld, narancs. Javasoljuk, hogy a tinta színét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!

Mindkét bélyegző típusból számtalan különböző méretet kínálunk, ám ennek kiválasztásánal alapvetően a bélyeg-
ző lenyomatra kerülő szöveg vagy grafi ka jellegét, arányait, folthatását szoktuk fi gyelembe venni és azt a méretet 
ajánljujk, amelynél az adott grafi ka a legjobban képes megjelenni. Javasoljuk, hogy a bélyegző méretét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!



automata bélyegző tintával
»» 7.000 Ft-tól

hagyományos fanyele pecsét, 
tintapárnával
»» 7.000 Ft-tól

grafi kai/gyártáselőkészítési díj
»» 1000 Ft

a pontos méret, típus és tinta 
tekintetében kérd egyedi 
ajánlatunkat!

monogram bélyegző
az esküvői meghívóhoz tervezett monogramból és egyszerűbb grafi kákból készíthetünk bélyegzőt, amivel akár magát 
a meghívó vagy a borítékot, valamint a további papírkiegészítőket is díszíthetjük.

kivitelezését tekintve a bélyegzőt kétféle megoldásban tudjuk elkészíteni: az egyik a hagyományos, fanyeles pecsét, 
amihez külön tintapárnát adunk, a második a gyakrabban használt ún. automata bélyegző, amit a különböző céges 
felhasználási területeken is alkalmaznak. Mivel a két megoldás ára nagyjából megegyezik, inkább a felhasználást ille-
tően érdemes fi gyelembe venni a következő szempontokat:

• az automata bélyegző használata egyszerűbb és gyorsabb, szállítása, tárolása praktikusabb, tisztábban lehet 
vele dolgozni, azonban kevésbé esztétikus, ezért ha csak a kiegészítők díszítésére szeretnétek használni, akkor ezt a 
megoldást ajánljuk inkább.

• a fanyeles bélyegző akár az esküvőn is használható, hagyományosabb kinézete miatt, jól mutat egy ízlésesen meg-
tervezett asztalon és a vendégek számára is nagyobb örömet jelent a használata, ezért ha az esküvőn is használni 
szeretnétek, akkor inkább ezt a megoldást javasoljuk.

a bélyegzőt / tintapárnát alap esetben fekete vagy normál tinta kék festékkel adjuk, de van lehetőség további színek 
választására is, sajnos a kínálat nem túl bő: a legtöbbször valamilyen rusztikus, vintage hangulathoz, barna festéket 
szoktunk ajánlani, ezen kívül főleg alap színek kérhetők, piros, zöld, narancs. Javasoljuk, hogy a tinta színét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!

Mindkét bélyegző típusból számtalan különböző méretet kínálunk, ám ennek kiválasztásánal alapvetően a bélyeg-
ző lenyomatra kerülő szöveg vagy grafi ka jellegét, arányait, folthatását szoktuk fi gyelembe venni és azt a méretet 
ajánljujk, amelynél az adott grafi ka a legjobban képes megjelenni. Javasoljuk, hogy a bélyegző méretét a konkrét 
megrendelés során egyeztessük!



egyéb apróságok



szalvétapánt
»» 180x70 mm
»» alapra ragasztott címkével
»» 40 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 6 munkanap

gyártási ár
»» 120 Ft/db
»» 4800 Ft/csomag

egyedi névsor grafi kai díja
»» 2000 Ft/sorozat

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 40db / 40 db

papír:
»» 170 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy törtfehér színben

a szalvétapánt alap, bármilyen más 
papírból is elkészíthető, kérd egyedi 
ajánlatunkat!

szalvétapánt
elegáns és egyedi megoldás a ragasztott címkével készült szalvétapánt, amely szépen díszíthet egy egyszerű és le-
tisztult terítéket.

a szalvétapánt alapja egy előre stancolt papírpánt, amelyet hófehér és törtfehér papírból készítettünk, erre ragasz-
tunk egy 40x40 mm-es címkét, amelyre kerülhet monogram, a meghívó grafi kája, de bármilyen más díszítő motívum is. 
esetleg kerülhetnek rá keresztnevek, így ültetőként is funkcionálhat.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, és a címke grafi kája azzal megegyező, így nem igényel külön tervezési 
díjat, amennyiben valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a címkét, egy alacsonyabb grafi kai díjat számítunk 
fel. De lehetőség van teljesen egyedi grafi ka elkészítésére is, leírásotok vagy küldött minta alapján, szívesen elkészítjük

a névsor összeállítása során kérjük vegyétek fi gyelembe, hogy egy viszonylag kis méretű kártyáról van szó, így 
leginkább csak keresztnevek megjelenítésére alkalmas, teljes nevek csak kisebb betűmérettel férnek el rajta. a több-
szörösen hosszú nevek használata szintén kerülendő, pl.: Jászberényéni Hársfalvi eszter.

Fontos: a címkék nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
40 db címke van, amennyiben pl. 30 db kártyára van szükségetek, akkor is 40 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben is egy teljes csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 145x105 mm
»» vintage hatású papírra nyomtatva
»» 8 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

grafi kai díj
»» 1000 Ft/sorozat

gyártási ár
»» 250 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 16 db / 8 db

vintage hatású képeslap
vintage hatású képeslap sorozat 40 régi képeslap grafi kával és díszes hátoldallal, jókívánság kártyának is tökéletes 
megoldás és az emlékkönyvet is kiválthatja.

a lapok szabvány képeslap méretűek, így postán is probléma nélkül feladhatók, a grafi kák vegyesen kerülnek a 
csomagba, de egy vagy több grafi ka kiválasztására is van lehetőség.

a manapság oly divatos vintage stílus kedvelőinek szeretnénk kedvezni egy speciális képeslap sorozattal, amelynek 
több különböző funkciót is terveztünk, ezek közül az egyik a köszönőkártya. a képeslap kivitelezését korhű papírok-
ból terveztük, hogy elő- és hátoldala egyaránt korabeli képeslapra emlékeztessen. a hátoldalon egy eredeti vintage 
képeslap címzési blokkja szerepel, enyhén megsárgult, sérült felületet utánozva. a képes oldalra pedig egy negyven 
különböző grafi kából álló sorozatot válogattunk össze, amelyek között korabeli francia reklámplakátok, valamint a 
világ nagyvárosaiból származó üdvözlőlapok szerepelnek: Firenze, new York, Párizs, Cairo, róma, Casablanca és még 
számtalan további úticél. egy ilyen képeslap sorozatra készített köszönőkártya akár azt a – nyilvánvalóan mókás, de 
nem igazi – látszatot is keltheti, mint ha az ifjú pár az adott városba utazott volna nászútra. egyedi és jópofa formája 
ez a köszönőkártyának.

Fontos: a képeslapok nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomag-
ban 8 db lap van, amennyiben pl. 25 db kártyára van szükségetek, akkor is 32 db-ot tudunk csak készíteni belőle, így 
ebben az esetben négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 95x95 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 220 Ft/db
»» 2640 Ft/csomag

grafi kai díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db / 12 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

jókívánság kártya / felajánlás kártya – négyzetes
az esküvői jókívánságok megörökítésének hagyományos módja az esküvői vendégkönyvbe való bejegyzés. ennek né-
mileg egyszerűsített és felújított változata a jókívánság kártya, amelyen a vendégek leírhatják jókívánságaikat, mókás 
megjegyzéseiket, intelmeiket. 

a kártyák akár az esküvő egy pontján is kioszthatók, de a meghívóval elküldve lehetőséget adunk vendégeinknek, 
hogy „felkészüljenek” és találó idézeteket kereshessenek vagy saját szöveget írhassanak.

a jókívánság kártya „kistestvére” a felajánlás kártya, amelyet abban az esetben szokás használni, ha az ifjú pár nem 
kér nászajándékot és/vagy nem lesz az esküvőn menyasszonytánc. vagyis ha a házasulandók nem várnak a vendé-
geiktől anyagi vagy természetbeni juttatásokat, akkor egy kedves gesztus megtételére alkalmas, egyben az esküvő 
egyik érdekes és vicces eseményének számíthat a felajánlás kártyák felolvasása.

ilyenkor a vőfély összeszedi a felajánlás kártyákat, majd az ifjú pár közösen felolvassa azokat, amelyen olyan válla-
lások szerepelhetnek, mint pl. „vállalom, hogy meglocsolom a virágaitokat, amíg nyaralni vagytok vagy minden évben 
kölcsönadom egy hétre a balatoni nyaralót”, stb. amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája 
azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap 
grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön 
ajánlatot adunk.

Fontos: a kártyák nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db kártya van: amennyiben pl. 40 db kártyára van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, és 
négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 140x70 mm
»» 12 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 150 Ft/db
»» 1800 Ft/csomag

Kétoldalas változatban a gyártási ár
»» 220 Ft/db
»» 2640 Ft/csomag

grafi kai díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 24 db / 12 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

jókívánság kártya / felajánlás kártya – szalagozva
az esküvői jókívánságok megörökítésének hagyományos módja az esküvői vendégkönyvbe való bejegyzés. ennek né-
mileg egyszerűsített és felújított változata a jókívánság kártya, amelyen a vendégek leírhatják jókívánságaikat, mókás 
megjegyzéseiket, intelmeiket. 

a kártyák akár az esküvő egy pontján is kioszthatók, de a meghívóval elküldve lehetőséget adunk vendégeinknek, 
hogy „felkészüljenek” és találó idézeteket kereshessenek vagy saját szöveget írhassanak.

a jókívánság kártya „kistestvére” a felajánlás kártya, amelyet abban az esetben szokás használni, ha az ifjú pár nem 
kér nászajándékot és/vagy nem lesz az esküvőn menyasszonytánc. vagyis ha a házasulandók nem várnak a vendé-
geiktől anyagi vagy természetbeni juttatásokat, akkor egy kedves gesztus megtételére alkalmas, egyben az esküvő 
egyik érdekes és vicces eseményének számíthat a felajánlás kártyák felolvasása.

ilyenkor a vőfély összeszedi a felajánlás kártyákat, majd az ifjú pár közösen felolvassa azokat, amelyen olyan válla-
lások szerepelhetnek, mint pl. „vállalom, hogy meglocsolom a virágaitokat, amíg nyaralni vagytok vagy minden évben 
kölcsönadom egy hétre a balatoni nyaralót”, stb. amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája 
azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha valamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap 
grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön 
ajánlatot adunk.

Fontos: a kártyák nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
12 db kártya van: amennyiben pl. 40 db kártyára van szükségetek, akkor is 48 db-ot tudunk csak készíteni belőle, és 
négy csomag árát érvényesítjük.



technikai paraméterek
»» 100x120 mm
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 20 db / 20 db

rizsestasak
az esküvői jókívánságok megörökítésének hagyományos módja az esküvői vendégkönyvbe való bejegyzés. ennek né-
mileg egyszerűsített és felújított változata a jókívánság kártya, amelyen a vendégek leírhatják jókívánságaikat, mókás 
megjegyzéseiket, intelmeiket. 
az oltárhoz vezető utat a koszorúslányok rózsaszirommal szórják be, a ceremónia után pedig a ifjú párra rizst szórnak. 
Mindkét szokás a termékenységet jelképezi. a rizsszórás modern értelmezésben gazdagságot hoz a házaspárnak. Úgy is 
tartják, hogy ahány rizsszemet fésül ki a menyasszony a hajából az esküvő után, annyi gyermeke fog születni a párnak.

e szép szokást szeretnénk segíteni a kínálatunkban szereplő rizsestasakkal, amely minden díszítés nélkül, önmagában 
is esztétikus, de főleg praktikus, illetve egyedi igények alapján címkével, pánttal, pecsétnyomással díszíthető.



technikai paraméterek
»» 100x120 mm
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 20 db / 20 db

rizsestasak
az esküvői jókívánságok megörökítésének hagyományos módja az esküvői vendégkönyvbe való bejegyzés. ennek né-
mileg egyszerűsített és felújított változata a jókívánság kártya, amelyen a vendégek leírhatják jókívánságaikat, mókás 
megjegyzéseiket, intelmeiket. 
az oltárhoz vezető utat a koszorúslányok rózsaszirommal szórják be, a ceremónia után pedig a ifjú párra rizst szórnak. 
Mindkét szokás a termékenységet jelképezi. a rizsszórás modern értelmezésben gazdagságot hoz a házaspárnak. Úgy is 
tartják, hogy ahány rizsszemet fésül ki a menyasszony a hajából az esküvő után, annyi gyermeke fog születni a párnak.

e szép szokást szeretnénk segíteni a kínálatunkban szereplő rizsestasakkal, amely minden díszítés nélkül, önmagában 
is esztétikus, de főleg praktikus, illetve egyedi igények alapján címkével, pánttal, pecsétnyomással díszíthető.



technikai paraméterek
»» 100x120 mm
»» 20 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 100 Ft/db
»» 2000 Ft/csomag

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 20 db / 20 db

rizsestasak
az esküvői jókívánságok megörökítésének hagyományos módja az esküvői vendégkönyvbe való bejegyzés. ennek né-
mileg egyszerűsített és felújított változata a jókívánság kártya, amelyen a vendégek leírhatják jókívánságaikat, mókás 
megjegyzéseiket, intelmeiket. 
az oltárhoz vezető utat a koszorúslányok rózsaszirommal szórják be, a ceremónia után pedig a ifjú párra rizst szórnak. 
Mindkét szokás a termékenységet jelképezi. a rizsszórás modern értelmezésben gazdagságot hoz a házaspárnak. Úgy is 
tartják, hogy ahány rizsszemet fésül ki a menyasszony a hajából az esküvő után, annyi gyermeke fog születni a párnak.

e szép szokást szeretnénk segíteni a kínálatunkban szereplő rizsestasakkal, amely minden díszítés nélkül, önmagában 
is esztétikus, de főleg praktikus, illetve egyedi igények alapján címkével, pánttal, pecsétnyomással díszíthető.



technikai paraméterek
»» 100x70 mm
»» 14 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 140 Ft/db
»» 1960 Ft/csomag

boríték / tasak ár
»» 30 Ft/db / 50 Ft/db
»» 420 Ft/csomag / 700 Ft/csomag

grafi kai díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 28 db / 14 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

köszönet képeslap – fotókártya típus
az esküvőn készült fotókból remek köszönet képeslap készíthető, ennek is egyik ötletes és jópofa típusa, a régi fotó-
kártyák mintájára készült, kis méretű, kerekített sarkú kártya.

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

Fontos: a kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
14 db kártya van: amennyiben pl. 25 db kártyára van szükségetek, akkor is 28 db-ot tudunk csak készíteni belőle, és 
két csomag árát érvényesítjük.

a kártyához méretben passzoló borítékot is kínálunk, több különböző vastagságú, színű és felületű papírból készítve.



technikai paraméterek
»» 145x100 mm
»» 8 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 1520 Ft/csomag

boríték ár
»» 50 Ft/db
»» 200 Ft/csomag

grafi kai díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 16 db / 8 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

köszönet képeslap – szabvány képeslap típus
az esküvőn készült fotókból remek köszönet képeslap készíthető, ennek is egyik ötletes és jópofa típusa, a régi fotó-
kártyák mintájára készült, kis méretű, kerekített sarkú kártya.

a képeslap az előoldalán színes fotónyomtatás, a hátoldalán egy szín fekete képeslap sablon, 250 gr-os matt mű-
nyomó papíron

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

Fontos: a kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
14 db kártya van: amennyiben pl. 25 db kártyára van szükségetek, akkor is 28 db-ot tudunk csak készíteni belőle, és 
két csomag árát érvényesítjük.

a kártyához méretben passzoló borítékot is kínálunk, több különböző vastagságú, színű és felületű papírból készítve.



technikai paraméterek
»» 145x100 mm
»» 8 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 4 munkanap

gyártási ár
»» 190 Ft/db
»» 1520 Ft/csomag

boríték ár
»» 50 Ft/db
»» 200 Ft/csomag

grafi kai díj
»» 1000 Ft

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 1000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 16 db / 8 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

köszönet képeslap – szabvány képeslap típus
az esküvőn készült fotókból remek köszönet képeslap készíthető, ennek is egyik ötletes és jópofa típusa, a régi fotó-
kártyák mintájára készült, kis méretű, kerekített sarkú kártya.

a képeslap az előoldalán színes fotónyomtatás, a hátoldalán egy szín fekete képeslap sablon, 250 gr-os matt mű-
nyomó papíron

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a kártyák grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

Fontos: a kártya nyomtatása ívben történik, ennek megfelelően kizárólag csomagban rendelhető! egy csomagban 
14 db kártya van: amennyiben pl. 25 db kártyára van szükségetek, akkor is 28 db-ot tudunk csak készíteni belőle, és 
két csomag árát érvényesítjük.

a kártyához méretben passzoló borítékot is kínálunk, több különböző vastagságú, színű és felületű papírból készítve.



technikai paraméterek
»» szabvány cd-tok méret
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 12 munkanap

gyártási ár
»» 650 Ft/db
»» 19500 Ft/csomag

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 2000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db / 5 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

hajtott cd-tok
a meghívó mintájára vagy választott grafi kával készíthető hajtott cd-tok, amelynek két zsebébe, két lemez vagy egy 
plusz köszönőkártya is elhelyezhető. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a cd-tok grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

Fontos: a cd-tok minden esetben egyedi stancolással történik, amelynek 6000 Ft-os gépindítási költségét a 30 db-os 
csomag árába belekalkuláltuk, ennél kisebb példányszám gyártását is örömmel elvállaljuk, kérd egyedi ajánlatunkat!



technikai paraméterek
»» szabvány cd-tok méret
»» 30 db/csomag

átfutási idő (tervezés és gyártás)
»» kb. 12 munkanap

gyártási ár
»» 650 Ft/db
»» 19500 Ft/csomag

egyedi grafi ka tervezési díja
»» 2000 Ft/db (meghívó alapján)
»» 3000 Ft

minimális rendelési mennyiség / 
további rendelési egység
»» 30 db / 5 db

papír:
»» 250 gr strukturált felületű kreatív 
karton hófehér vagy pezsgő színben

gyöngyházfényű papír felára:
»» 100 Ft/ív

hajtott cd-tok
a meghívó mintájára vagy választott grafi kával készíthető hajtott cd-tok, amelynek két zsebébe, két lemez vagy egy 
plusz köszönőkártya is elhelyezhető. 

amennyiben a meghívót is tőlünk rendeltétek, a cd-tok grafi kája azzal megegyező, nincs külön tervezési díj. Ha va-
lamely másik meghívónk grafi kájával szeretnétek a kártyákat, alap grafi kai díjat számítunk fel. teljesen egyedi grafi kát 
is készítünk, leírásotok vagy küldött minta alapján - díjáról külön ajánlatot adunk.

Fontos: a cd-tok minden esetben egyedi stancolással történik, amelynek 6000 Ft-os gépindítási költségét a 30 db-os 
csomag árába belekalkuláltuk, ennél kisebb példányszám gyártását is örömmel elvállaljuk, kérd egyedi ajánlatunkat!
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