
HORECA 
2018/2019



Szukasz kompletnego rozwiązania dla 
swojego hotelu, restauracji czy baru? Jeśli 
tak, nie musisz daleko szukać! Jesteśmy tutaj, 
aby pomóc Ci wybrać najlepsze produkty 
dopasowane do Twoich potrzeb. Oferujemy 
dostawę, a także montaż – jeśli to konieczne. 
Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem 
numer 1. Od ponad 20 lat jesteśmy liderem na 
rynku europejskim w rozwiązaniach Display 
oraz POS. Zajmujemy się kompleksową 
opieką Twojego projektu, oferujemy zarówno 
standardowe jak i unikalne systemy, które 
dostarczamy w krótkim czasie oraz bardzo 
przystępnych cenach. Skontaktuj się z nami, 
aby zobaczyć różnicę dotyczącą naszych 
produktów zaprojektowanych dla sektora 
Horeca.

Zespół Jansen Display





Nowoczesność oraz styl retro w 
jednym. Oferty specjalne przedstaw 

swoim Klientom w stylowy 
i kreatywny sposób. Pisz, maluj 

i pokaż to, co najlepsze!

 

• twarde drewno

• nowoczesny styl 

• łatwe  
do czyszczenia 

POTYKACZE DREWNIANE

  
  



Napoje oraz oferty specjalne. Eleganckie 
rozwiązanie do Twojej restauracji  
lub kawiarni. 

• nowoczesny wygląd 

• idealnie sprawdzą 
sie w kawiarniach, 
restauracjach oraz 
innych punktach 
gastronomii

• do stosowania 
z markerami 
kredowymi

• użyj swojej 
kreatywności 

• różnorodne kształty 
i kolory

DREWNIANE STOJAKI 
NA MENU

  



Jasny  
brąz

Ciemny 
brąz

Czarny

TABLICE DREWNIANE 
Popraw atmosferę swojego 
wnętrza, przedstaw oferty 
specjalne w drewnianym stylu.

• twarde drewno wysokiej 
jakości 

• do umieszczenia na ścianie

• różnorodne kształty i kolory 

• napisz bądź 

narysuj oferty 

specjalne

• nowy, ulepszony 

wystrój wnętrza

• solidna rama 

drewniana 



STOJAKI NA MENU/ULOTKI 
Proste, praktyczne, efektowne.

• łatwa wymiana treści

• stabilne, obrotowe

• różnorodne kształty i kolory



PODŚWIETLANE 
GABLOTY NA  
MENU ZAMYKANE  
NA KLUCZ
Twoje oferty zasługują na najlepsze umiejscowienie w unikalnym stylu.

Pozwól im na prezentację najwyższej jakości.

• nowoczesny,  
elegancki design

• łatwa wymiana treści 

• bezpieczeństwo –  
gablota zamykana  
na klucz

 LED 





• łatwe w obsłudze
• przyciągające uwagę
• szybka wymiana plakatu 



PODŚWIETLANE RAMY 
ZATRZASKOWE
Dzień lub noc, bistro czy hotel. 
Ulubione produkty minionych lat 
są wciąż aktualne i gotowe do 
prezentacji Państwa ofert. 

• różne rozmiary

• podświetlenie LED

• ochronna folia antyrefleksyjna  
ze stabilizatorem UV

• gotowe do użycia

• szybka wymiana 

plakatu 

• podświetlen
ie 

5000 K

   LED





PODŚWIETLANE 
GABLOTY 
ZAMYKANE  
NA KLUCZ

CYFROWY  
TOTEM DO  
UŻYTKU 
ZEWNĘTRZNEGO

Klienci chętnie zobaczą Twoje oferty 
specjalne. Wybierz odpowiedni styl, 
kolor, a także pamiętaj o tym, że 
systemy podświetlane przyciągają 
uwagę!

• w wersji srebrnej bądź czarnej

• z podświetleniem LED lub bez 
podświetlenia

• zamykane na klucz

• do użytku wewnątrz lub zewnątrz pod 
zadaszeniem

Obrazy, animacje, filmy. Słońce lub deszcz. 

24/7 – 365 dni w roku.

• trwały

• zdalna wymiana treści 

• opcjonalnie wysoka wartość jasności 
ekranu lub powłoka antyrefleksyjna

 LED 



POPIELNICZKI 
NAŚCIENNE

WOLNOSTOJĄCA 
POPIELNICZKA  
Z KOSZEM NA 
ŚMIECI

Utrzymaj czystość, a także zaoferuj swoim 
Klientom wygodę podczas palenia.

• trwałość – rozwiązanie wodoodporne

• bezpieczeństwo – zamek zabezpieczają-
cy przed niewłaściwym użyciem

• łatwe opróżnianie zawartości oraz czyszczeniu 

• dostosowane do użytku zewnętrznego 

• niektóre modele zawierają otwory do mocowania

STOJAK NA 
ROWERY Z RAMĄ 
ZATRZASKOWĄ

POTYKACZE 
ALUMINIOWE 

Zapewnij swoim Klientom dodatkową 
usługę, jednocześnie umieszczając 
oferty specjalne w ramie zatrzaskowej. 

Jeden z najlepiej sprzedających się 
produktów. Proste oraz efektywne 
rozwiązanie. 





• nowoczesny design

• duża różnorodność

• indywidualne 

rozwiązania 

na zamówienie 

Klienta



POTYKACZE 
DIGITAL 

SYSTEMY 
ODGRADZAJĄCE 
– SZNUR  
LUB PAS

Przyciągnij uwagę Klientów za pomocą 
animacji lub filmów. Proste i bardzo 
efektywne rozwiązanie. 

• zarządzanie treścią za pomocą  
USB lub WiFi

• do użytku wewnętrznego











PANEL NAŚCIENNY 
DIGITAL
Chcesz, aby Twój ekran był ochroniony 
lub szukasz nowego rozwiązania 
cyfrowego? 

• idealnie sprawdza się w recepcjach, 
a także barach oraz restauracjach 



ODKRYJ WIĘCEJ 
I ZOBACZ RÓŻNICĘ



Użytkowanie na zewnątrz, odporny 
na warunki atmosferyczne

Podświetlenie LED 

Dwustronny

Drewniany 

Wejście elektryczne

Zarządzanie treścią  
przez USB lub WiFi 



 




LED

 

Zamykany na klucz 
 Możliwość pisania 



Jansen Display Polska sp. z o.o.
ul. Aleksandra Kotsisa 4

03-307 Warszawa

Polska

Tel.: 22 852 01 50

info@jansen-display.pl

wiecej szczegółów na stronie www.jansen-display.com
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