T A I L O R

M A D E

WHO
WE
ARE
Η Sp Μenu είναι μία καινοτόμος εταιρεία που ειδικεύεται στο χώρο των
ξενοδοχείων και της εστίασης πάνω από 15 χρόνια με tailor made προϊόντα.
Στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο και με αναβάθμιση του
προσωπικού μας η Sp Μenu αναλαμβάνει εξολοκλήρου
την υλοποίηση των απαιτήσεων σας κάνοντας εικαστικές προτάσεις
και προτείνοντάς σας την απόλυτη δημιουργική προσέγγιση που
ταιριάζει στην εταιρείας σας ερχόμενη με το έμπειρο προσωπικό
μας στον χώρο σας.
Χρησιμοποιούμε πρώτες ύλες από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά εργοστάσια και
ενημερωνόμαστε κάθε χρόνο για τις νέες τάσεις της αγοράς έχοντας επισκεφθεί
τις πιο εξειδικευμένες εκθέσεις δέρματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα των υλικών μας και χρησιμοποιούμε πρώτοι τις
νέες σειρές των συνεργαζόμενων εργοστασίων.
Eίμαστε μια κάθετη μονάδα παραγωγής και όλα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται από
την αρχή στο χώρο μας χειροποίητα δίνοντας έμφαση στην λεπτομέρεια με αποτέλεσμα το καλύτερο
ποιοτικό προιόν. Εφαρμόζουμε τις καλύτερες τεχνικές όπως laser cutting, engraving, έγχρωμη εκτύπωση
πάνω σε ξύλο, μέταλλο ή δερματίνη. Το ατελιέ μας με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει
την υλοποίηση κάθε ιδέας σας.
Με ενεργούς πελάτες σε πάνω από 10 χώρες είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα.
Στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσο των δικών μας όσο και των δικών σας πελατών.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ

MENU

Ανακυκλωμένο δέρμα

Καινοτόμο, ανακυκλωμένο & οικολογικά
βιώσιμο υλικό, συνώνυμο με την περιβαλλοντική
δέσμευση. Με ελκυστική επιφάνεια & ζεστά
χρώματα διαμορφώνει μια υψηλής ποιότητας
αισθητική.
Είναι εύκολο στο καθάρισμα,
εύκαμπτο & ευχάριστο στην αφή, κατάλληλο
για την κατασκευή μεγάλης γκάμας προϊόντων,
αποτυπώνει ιδανικά το λογότυπο της
επιχειρησής σας. Μπορεί να τυπωθεί και σε
εξώφυλλο αλλά και σε σελίδες εσωτερικές ώστε
να έχετε την απόλυτη δερμάτινη ποιότητα
του μενού σας!

MENU
Γνήσιο δέρμα
Κορυφαίας ποιότητας γνήσιο δέρμα
από μοσχάρι ή πρόβατο, κατεργασμένο
προσεκτικά με έμφαση στην αντοχή,
αίσθηση, χρώμα και μοτίβο.
Με υπέροχη εμφάνιση είναι ιδανικό για την
κατασκευή προϊόντων υψηλής αισθητικής.

MENU
Δερματίνη

Συνθετικό υποκατάστατο του δέρματος, υλικό
με πολλές διαφορετικές υφές και πλούσια
παλέτα χρωμάτων, χρησιμοποιείτε ευρέως
στην κατασκευή διαφόρων τύπων προϊόντων
με υψηλή αισθητική και μεγάλη αντοχή
στον χρόνο.
Οι τρόποι κατασκευής του υλικού αυτού
χωρίζετε στις εξής τεχνικές:
α. Soft - Κάλυμμα με επένδυση αφρολέξ
εσωτερικά ώστε να είναι μαλακό στο κράτημα
β. Flat - Κάλυμμα χωρίς επένδυση αφρολέξ
εσωτερικά ώστε να είναι σκληρό στο κράτημα
γ. Flexy - Κάλυμμα εύκαμπτο για ευλυγισία

MENU
Δημιουργικό
εσωτερικών μενού

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό του
καταλόγου σας:
• δημιουργικό
• μετάφραση στη γλώσσα της επιλογής σας
• σελιδοποίηση
• εκτύπωση
• πλαστικοποίηση

SET
THE
TABLE
Ένα όμορφα διακοσμημένο τραπέζι
δημιουργεί μία εξαιρετική πρώτη
εντύπωση και ανεβάζει την διάθεση.
Διαμορφώστε το στήσιμο του τραπεζιού
σας με επιπλέον:
•
•
•
•
•
•
•

Θήκες λογαριασμού
Καλάθια ψωμιού
Θήκες μαχαιροπίρουνου
Reserved
Πιαστρες πετσέτων
Σουπλά
Σουβερ

SET THE TABLE
OCTAGON

ΣΟΥΠΛΑ
36x33,5

IRREGULAR

STONE

ΣΟΥΠΛΑ
41x33,5

ΣΟΥΠΛΑ
A: 47X35, B: 45X33,5
Γ: 43X33, Δ: 37X30

SOUS VERRE
12X12

SOUS VERRE
12X11

Τα σουπλά και τα σουβέρ της Sp Menu καταλαμβάνουν μία ξεχωριστή θέση
στο χώρο της εστίασης τα οποία είναι από ανακυκλωμένο δέρμα, σε πολλά
χρώματα και υφές, ανθεκτικά στο λάδι και εύκολα στο καθάρισμα. Επιπλέον
μπορούμε να προσωποποιήσουμε την επιλογή σας κατασκευάζοντας το σχήμα
που θέλετε καθώς και να τυπώσουμε το λογότυπο της επιχείρηση σας.

ROUND

WHEEL

HALF MOON

ΣΟΥΠΛΑ
26 / 29 / 34 (διάμετρο)

ΣΟΥΠΛΑ
33 (διάμετρο)

ΣΟΥΠΛΑ
40x33

SOUS VERRE
9 (διάμετρο)

SOUS VERRE
11 (διάμετρο)

SOUS VERRE
12x10

PARALLEL
ΣΟΥΠΛΑ
40X30 / 45X30
SOUS VERRE
10X10

HALF-CIRCLE
ΣΟΥΠΛΑ
38X33, 48X34

PARALLEL 2
ΣΟΥΠΛΑ
40X30

LEAF
ΣΟΥΠΛΑ
41X34, 46,5X34
SOUS VERRE
10X12,5

TABLE 1
ΣΟΥΠΛΑ
48X32
SOUS VERRE
14X10

HEXAGON 1
ΣΟΥΠΛΑ
40X30

TABLE 2
ΣΟΥΠΛΑ
40X34

HEXAGON 2

ΣΟΥΠΛΑ
40X30

OVAL
ΣΟΥΠΛΑ
45X34
SOUS VERRE
10X8

OPTIC
ΣΟΥΠΛΑ
46X34
SOUS VERRE
10X9

HOTEL
Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά και άψογο
φινίρισμα τα προϊόντα της Sp καλύπτουν
ιδανικά τις ανάγκες του ξενοδοχείου σας.
• Room Directories
• Κατάλογοι menu
• Door Hangers
• Θήκες καρτών
• Θήκες χαρτομάντηλων
• Βιβλία εντυπώσεων

Παπαζαχαρίου 48, Τ.Κ., 173 42, Άγιος Δημήτριος,
τηλ.: 210 99 24 796
e-mail: info@spmenu.gr

www.spmenu.gr
sp_menu

