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Προτάσεις για να τοποθετήσετε  

την πλαστικοποιηµένη καρτολίνα 

της Easy Orders 

 

H πλαστικοποιηµένη καρτολίνα Α6 περιέχει πληροφορίες για κάθε τραπέζι / ξαπλώστρα / δωµάτιο, για 

να στέλνει παραγγελίες ο χρήστης του Easy Orders.   Σύµφωνα µε τις ανάγκες σας, υπάρχουν 

διάφορες προτάσεις χαµηλού κόστους που θα βρείτε στο εµπόριο, για τον τρόπο που θα 

τοποθετήσετε την καρτολίνα. Στη συνέχεια προτείνουµε κάποιες λύσεις. 
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Βάση στήριξης αριθµού τραπεζιού, Ανοξείδωτη Φ5.8x6cm, Leone 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: T5417 - [ Κωδικός SKU 33306 ] 

Τιµή: €0.71 /τεµ. + ΦΠΑ 

Site: https://www.ready.gr/gr/product/t5417 

 

 

Ανοξείδωτη Βάση Menu, 8xΥ10cm 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: MS-8010 - [ Κωδικός SKU 30299] 

Τιµή: €1,95 (€1,95/ΤΕΜ) από 10 Τεµάχια + ΦΠΑ 

Site: https://www.ready.gr/gr/product/ms-8010 
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ΚΟΡΝΙΖΑΚΙΑ ∆ΥΟ ΟΨΕΩΝ ''T'' Α6 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: 14-340 

Τιµή: €1.33 /τεµ + ΦΠΑ 

Site: https://www.kalogiannis.gr/show.php?PRD_Code=201592519449702392561652108602X092525472khu4o54MH6 
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Βάση για ταµπελάκια επίπεδη Plexiglass 4x4cm διάφανη 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: 10002 

Τιµή: €€0.20 /τεµ. + ΦΠΑ 

Site: http://ecofrost.gr/vaseis-epipedes-gia-tampelakia-timwn-plexiglass.html 

 

Βάση-Κλιπ Συγκράτησης για Κάρτες, Επιτραπέζιο, ∆ιάφανο 

∆ιαστάσεις 4x6x1.5cm 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: HLS03-01/DLS-60L40WSN - [ Κωδικός SKU 12909 ] 

Τιµή: €0.46 /τεµ. + ΦΠΑ 

Site: https://www.ready.gr/gr/product/hls03-01_dls-60l40wsn 
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ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ FOSKA 25MM (ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑ) 50ΤΕΜ 

Προτείνονται για τα ξύλινα σώµατα σε οµπρέλες σε Beach Bar 

Κωδικός στο site: 78696 

Τιµή: €1.45 / συσκ. + ΦΠΑ 

Site: https://www.easyprint.com.gr/office/category-444/category-408/victory-20.-clone 

 

ΚΛΙΠ ∆ΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΡ∆ΟΝΙΟΥ 

Προτείνονται για όλα τα είδη οµπρέλας σε Beach Bar σε συνδυασµό µε κορδόνι και 

παραµάνα 

Κωδικός στο site: 78696 

Τιµή: €0,56€ / τεµ. + ΦΠΑ 

Site: https://www.lightgear.gr/clip-diplhs-asfalishs-kordoniou.html 
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Κλιπ µηνυµάτων µε ξύλινη βάση 2,5x2.5x2.5εκ. 

Προτείνονται για τραπέζια σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφέ 

Κωδικός στο site: 0000014123 

Τιµή: 0,73 € / τεµ. + ΦΠΑ 

Site: 

https://www.allforoffice.gr/el/product/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%92%CE%B1%CF

%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%20%CE%B3

%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-

005010/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CF%80%20%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%85%

CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BE%C

F%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B7%20

2,5x2_dot_5x2_dot_5%CE%B5%CE%BA_dot_-35212------2/ 
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Στήριγµα Καρτολίνας Τιµών "Sign Clip" µε Κρίκο 

Προτείνονται για σωλήνες - βάσεις οµπρέλας 

Τιµή: 1€ / τεµ. + ΦΠΑ (Η τιµή αλλάζει µε τη διάµετρο) 

Site: https://www.vkf-renzel.gr/stnrigma-kartolinas-timwn-sign-clip-me-kriko-6666.html 

 

ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Νο 54 LION 30mm 

Προτείνονται για όλα τα είδη οµπρέλας µε σχοινί 

Κωδικός στο site: 13170710001 

Τιµή: 0,5 / τεµ. + ΦΠΑ  

Site: https://www.hartorama.gr/el/organosi-grafeiou/vasika-eidi-grafeiou/klips-karfitses-

pinezes/lion-klip-metalliko-no-54-lion-30mm_178162?ref=bestprice.gr 

 
 

 

 

 
Τηλ: 210 5313320 Fax: 210 5313533 

http://www.poseidon.gr   Email: support@poseidon.gr 


