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BARISTAKURS I FENGSEL
Kaffe som sosialt verktøy
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Slik tilberedes kaffe
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Svenske kaffetradisjoner

Dobbeltside
Helside
Halvside
2. og 3. omslagsside
4. omslagsside
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SPESIFIKASJONER

Oppslag

Helside

Halvside stående

Halvside liggende

Satsspeil: 385 x 245 mm
Utfallende: 420 x 275 mm

Satsspeil: 175 x 240 mm
Utfallende: 210 x 275 mm

Satsspeil: 86 x 240 mm
Utfallende: 103 x 275 mm

Satsspeil: 175 x 117,5 mm
Utfallende: 210 x 135 mm
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