
 

  

od 

VAŠE CENOVKY NA 
PLASTOVÝCH KARTÁCH 

Celozrnný chléb 

Kc/ks 25,- ˇ 
Obsahuje: lněné semínko, ječmen, pohanku, pšenici 

GRILOVANÉ KUŘE 

Kč/kg 180,- 
Drůbež narozena, chována, poražena a pečena v ČR 

MAKRELA 
390,- Kč/kg 

Způsob lovu: rybářský háček
Oblast lovu: severovýchodní Atlantik
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Komplexní řešení tvorby 
atraktivních cenovek



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIZOVANÉ CENOVKY,  
KTERÉ VYNIKNOU
 

ÚSPORA ČASU 

· Maximální flexibilita a schopnost rychle reagovat: 
tiskněte cenovky podle potřeby přímo v místě prodeje a 
využijte možnost jejich okamžité úpravy. 

· Nezávislost: osvoboďte se od dodacích lhůt a 
minimálního objednávaného množství od vašich 
dodavatelů cenovek. 

 

LEPŠÍ IMAGE ZNAČKY 

· Unikátní cenovky: personalizujte své cenovky 
doplněním vašeho loga a volbou grafických prvků, 
abyste vynikli nad vašimi konkurenty. 

· Profesionální vzhled vašeho prodejního pultu: vytvořte 
harmonii všech vašich prodejních pultů a přitáhněte 
zákazníky atraktivními cenovkami. 

· Jasná a čitelná komunikace s černými cenovkami 
potištěnými bílým písmem v podobě křídy na tabuli. 

VIDITELNOST, HYGIENA A BEZPEČNOST 

· Ideální rozměry: formát kreditní karty má ideální 
rozměry pro zvýraznění vašich produktů na pultě. 

· Hygiena a trvanlivost: velmi dobře čistitelné PVC karty 
jsou odolné proti chladu a vlhkosti.  

· Vhodné pro styk s potravinami*: Karty a pásky značky 
Evolis pro označování čerstvých produktů splňují náročné 
požadavky potravinářského průmyslu.  
 

 
SHODA S PŘÍSLUŠNÝMI PŘEDPISY 

· Zobrazení všech informací o vašich produktech, jako: 
- Název produktu 
- Cena a měrná jednotka 
- Původ masa 
- U ryb: vědecký název, způsob produkce, oblast 

rybolovu, použitá metoda lovu 
- Alergeny, atd.

 
 
 
 
 
 
  

*Černé karty Evolis s bílým potiskem prošly laboratorními testy organizace TÜV Rheinland v souladu s evropským nařízením (ES) č. 1935/2004 a kapitolou 21 amerického 
úřadu FDA o kompatibilitě s kontaktem s potravinami. 

Povinná deklarace alergenů 
Evropské nařízení INCO z prosince 2014 vyžaduje povinné uvedení 14 alergenů, které se mohou vyskytovat v konečném 
produktu:  
 
 

Celer Vejce  Lepek Mléko Soja Arašídy Ořechy Sezam Lupina Ryby Měkkýši Korýši  Siřičitany Hořčice 

tiskněte cenovky podle potřeby přímo v místě prodeje  
s libovolnými aktuálními informacemi.

vytvořte harmonický vzhled všech vašich prodejních pultů 
a zaujměte zákazníky atraktivními cenovkami.

.

Karty a pásky pro označování čerstvých produktů splňují 
náročné požadavky potravinářského průmyslu.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEŠENÍ CENOVEK VŠE V JEDNOM: 
PROFESIONÁLNĚ A JEDNODUŠE 
 

 

 
 
1. SPECIALIZOVANÝ PROFESIONÁLNÍ 

SOFTWARE 
· Tvorba na pár kliknutí: zvolte si design z mnoha šablon 

navržených speciálně pro čerstvé produkty a zobrazte 
potřebné informace na vašich cenovkách. 

· Omezte riziko chyb tím, že importujete informace o 
produktech na kartu přímo z vašeho souboru MS Excel® 
(produkty, ceny, atd.) 

· Autentické cenovky: Software Edikio obsahuje 
exkluzivní font v podobě křídou ručně psaného písma na 
černé tabuli, jež dává cenovkám originální vzhled.  

· Verze pro všechny vaše potřeby: k dispozici jsou 3 verze 
software Edikio, které vyhoví všem potřebám 
maloobchodníků. 
 

2. VYSOCE VÝKONNÁ TISKÁRNA 
· Tiskárny Edikio se jednoduše obsluhují: používají se  

stejně snadno jako standardní kancelářská tiskárna 
· Tisk v rekordním čase, jednotlivě nebo v dávkách: 

vytiskněte cenovku za 15 vteřin! 
· Diskrétní integrace do vašeho pracovního prostředí: 

Tiskárny Edikio společnosti Evolis jsou kompaktní, takže je 
lze bez omezení používat v místě prodeje nebo v kanceláři. 

3. PRÁZDNÉ CENOVKY A TISKOVÁ PÁSKA V 
BALENÍ 

· Snadná instalace: plastové cenovky a tisková páska 
Edikio a se instalují v jednom snadném kroku 

· Kvalita Evolis High Trust®: stejně jako jejich vhodnost 
pro styk s potravinami. Pásky a karty Edikio byly 
testovány oddělením kvality společnosti Evolis, aby bylo 
možno zaručit cenovky v profesionálním provedení. 
 

ZVOLTE SI IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ 

· EDIKIO ACCESS: nejlevnější řešení pro 
jednostranné cenovky 
 

· EDIKIO FLEX: flexibilní řešení pro 
cenovky na standardních nebo širokých 
kartách 
 
 

· EDIKIO DUPLEX: pokročilé 
řešení pro oboustranné 
cenovky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

VYŽIJTE VŠECHNY MOŽNOSTI A  
OPTIMALIZUJTE SVŮJ PROFIT 

VELKÝ VÝBĚR DRŽÁKŮ CENOVEK 
Řada Edikio zahrnuje různé držáky cenovek. 
Tyto držáky jsou přizpůsobeny pro standardní zobrazení: úzké nebo široké, magnetické, držáky které lze umístit na hroty 
nebo jsou s hroty, držáky pro dvě karty a další specifické držáky pro váš obor podnikání (lahůdky, kuchyně, rybí trh, atd.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TISKNĚTE VŠECHNY VAŠE KARTY – VĚRNOSTNÍ, ZAMĚSTNANECKÉ, ČLENSKÉ, DÁRKOVÉ, … 
Zlepšete ziskovost vaší investice tím, že budete tisknout všechny karty spojené s vaší činností, například zákaznické, 
zaměstnanecké, věrnostní, členské, dárkové, přístupové či klubové karty. Jednoduše vyměňte spotřební materiál u řešení Flex 
a Duplex pro barevný tisk na bílých kartách.  
 

ZVOLTE ROZVRŽENÍ VAŠICH CENOVEK 
Výhodou plastových karet je, že mohou být prezentovány mnoha různými způsoby, ať už s držáky nebo bez nich.  

 

 

 

 
 

Řešení cenovek Edikio a vše pro tisk plastových karet vám dodá společnost CardHouse s.r.o.  

PODZIMNÍ BRUSCHETTA 

Obsahuje lepek, mléko

65,- Kč/kus 

VLASTNÍ 
VÝROBA 

Mozarella, lilek, rajčata, slanina, sýr gruyere 

 Na výšku Na šířku Svisle přeložený Vodorovně přeložený 

Jablecný 
kolác 
ˇ 
ˇ Filet 

z tresky Kesu ˇ Nocní 
caj 
ˇ 

ˇ 

Savojská 
bruschetta 

Foie gras Sýr Brie 

www.cardhouse.cz  mail: obchod@cardhouse.cz  tel.: +420 475 214 754 

VYUŽIJTE TISKÁRNU KARET I PRO TISK JINÝCH KARET: VĚRNOSTNÍ, VIZITKY SPOLUZAMĚSTNANCŮ... 

sales@cardhouse.cz


