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Free css responsive menu templates

Se você está procurando o melhor menu responsivo, você está no lugar certo! Os menus são muito importantes porque eles têm o poder de catalogar em espaço curto itens importantes do seu site. Com a chegada dos dispositivos móveis, o menu responsivo está recebendo cada vez mais fãs e vem basicamente 100% dos sites desenvolvidos hoje. Neste artigo, listaremos os 30 melhores modelos de
menu responsivos para que você possa se adaptar ao seu projeto hoje. Teste agora! Dica: Se você quiser melhorar o desenvolvimento e criar sites, sistemas e scripts com HTML5, CSS3, JQuery ou Javascript, confira nosso curso de desenvolvimento Front-End. Continue lendo.1. Menu deslizante simples RapidamenteÉ um menu simples responsivo, mas com uma pegada minimalista. Ele desliza da
esquerda e pode ser muito útil em portais de conteúdo, sites de jornais ou projetos minimalistas. Veja menu de exemploSeto2. Menu de azulejos responsivos de largura total Este modelo de menu responsivo é sensacional porque pode se encaixar em uma grande variedade de projetos, desde portais até sites institucionais ou agências de desenvolvimento. Cada item de menu responsivo tem uma cor
azul específica, criando assim uma composição como se fosse um gradiente grande. Ao clicar em cada item, ele rola para baixo deslizando, apenas aumentando o item à medida que ele paira. Tem 3 tipos de composição: Diminuir de tamanho, criar blocos e finalmente exibir a resposta mais simples. Nota 10.Veja o exemplo do menuSUsão3. Slicknav Este modelo simples de menu responsivo tem 2
variações: Simples e Avançado. Embora tenha uma composição simples, tem várias características que podem ser alteradas. Ele se encaixa perfeitamente com um design mais minimalista e parece simples. Veja o menu de amostra Redundante do menu4. Responsivo NavÉ um menu responsivo disponível na lateral e, ao encolher a tela do dispositivo, ele é deslocado para a parte superior oposta.
Adapte-se a projetos e portais de blog. Veja menu de exemploSsãos5. Menu inteligente Este menu responsivo tem uma composição mais clássica. Seu modelo pode ser ideal para portais de conteúdo e sites de jornais. Em modelos responsivos, os blocos verticais são criados com menus otimizados. Tem um submenu de queda em sua estrutura. Veja menu de exemploSusão6. FlexnavEste menu
responsivo com submenus dropdown é sensacional. Tem uma composição moderna e pode ser modificado de acordo com o design. Ele permanece e transforma horizontal e responsivamente o menu em uma composição horizontal simples. Veja menu de exemploSuitando 7. Mantenha-se responsivo NavMenu responsivo moderno e diferente. A navegação ocorre através do controle deslizante dentro da
própria página. Ideal para landing pages e uma página. O menu é horizontal e personalizável para se adequar ao design do site. Menus responsivos criam composições simples horizontalmente. Veja menu de exemploSesãos8. Navegação responsiva simples e fácil de personalizar. A composição é horizontal com itens bem distribuídos. Sua capacidade de resposta oferece uma composição horizontal,
mas ótima. Veja menu de exemploSão9. Menu responsivo de navegação circular moderna, diferente, único. Menu responsivo para chamar a atenção e deixar os usuários com a boca aberta. É tão versátil que se adequa a diferentes tipos de projetos. Oferece itens circulares e cliques abrem várias opções. Tem 2 modelos diferentes. Um exibe itens soltos e o segundo, um semicírculo na parte inferior do
local. Divina! A capacidade de resposta funciona bem, de acordo com o tamanho do dispositivo. O efeito e a composição permanecem na tela menor, apenas reduzindo seu tamanho. Consulte o menu de amostra Redundante do menu10. Menu do Site do Google NexusUm é o meu menu responsivo favorito. Combina modernidade, simplicidade e usabilidade por meio de gaiolas. Combina menus
horizontais, menus otimizados e ainda permite que controles deslizantes laterais expandam opções. Cabe vários projetos facilmente. Consulte o menu de amostra Redundante do menu11. Sympla a Responsive Menu Este modelo de menu responsivo tem uma composição simples, mas bastante bonita. Oferece um menu horizontal e quando reduzido, crie um ícone de mini menu com uma visualização
de barra de pesquisa ao lado dele. Veja o menu de exemploSuitando menu de volta12. Menu responsivo Multi-levelMenu O menu responsivo funciona bem, já tem níveis de itens com drop-downs com efeitos no jQuery e CSS. Ao ser reduzido à responsividade, cria uma composição horizontal minimalista do menu. Detalhes para o ícone da tampa que aparece na versão reduzida. Veja o exemplo do
menu Negociação Retrógrada13. Menu swing responsivo A versão padrão do menu já tem apelo adicional com suas composições modernas. Os itens do menu contêm um efeito de pairar desbotado que dá um belo toque ao menu responsivo. Quando reduzido, exibe pequenos itens escritos menus, mas o melhor ainda está por vir. Quando você clica em um item, o menu desliza do lado com um efeito
cascata horizontal, exibindo item após item com efeitos incríveis. Um dos menus mais bonitos desta lista. Veja o exemplo do menu Negociação Retrógrada14. Menu móvel responsivo Outro menu responsivo com composição de nível abaixo. É bastante simples, mas quando reduzido retém aspectos da hierarquia. A diferença é que ao acessar subitens, leva o usuário para a segunda etapa do menu com
a opção de retornar ao nível principal. Veja o exemplo do menu Negociação Retrógrada15. Menu responsivo amigável à retinaA composição visual deste menu responsivo padrão por si só já atende aos olhos de cada usuário detalhado. Integra beleza e modernidade com texto e ícones. Cada ícone de menu tem um efeito de pulso na borda do círculo que traz mais beleza. Ao reduzir, temos uma
composição simples e minimalista que só expande sua funcionalidade e objetividade. Ver menuSauso16. Menu de pressão de vários níveisSãos de resposta. Já está oferecendo ofertas de Collapse exibe o ícone do hambúrguer. Quando clicado, ele muda menus modernos e objetivos. Cada item do menu tem um ícone, e sua navegação hierárquica ocorre em camadas. É uma boa escolha. Veja o
exemplo do menu Negociação Retrógrada17. Menu Responsivo BigSlide Este menu responsivo tem grandes peculiaridades. Ao visualizar sua versão padrão, deslize o conteúdo da camada de item do menu e o logotipo do site. Por padrão, ele já aparece como Collapse, mas permite alguma personalização. Veja um exemplo do menu Redefinir18. Snap Menu ResponsifIt é muito semelhante aos vários
menus responsivos desta lista, mas tem uma peculiaridade: Permite que o display através do efeito Drag, ou seja, basta segurar sua camada e arrastar que aparece na tela. Veja um exemplo do menu Redefinir menu19. Mmenu Já exibido na tela em sua exibição padrão. Quando reduzido, inclui o ícone do hambúrguer como opção. Quando clicado, deslize na composição padrão e tenha navegação para
subitens em camadas. Veja o exemplo do menu negociação retrógrada20. Menu Responsivo DoubleTapToGoCom um design moderno e alegre, este modelo de menu responsivo tem uma composição horizontal em sua visão padrão. Ao ser reduzido, continua nos surpreendendo com sua simplicidade e beleza. A navegação responsiva, como nos padrões, ocorre com simples drop-downs. Veja o menu
de exemploSsefinando menu de reset21. jPanelMenu Este menu responsivo já está presente como Colapsado, mas a composição é bastante interessante. A versão responsiva preenche toda a tela verticalmente. Opções simples e objetivas para o seu projeto. Veja o menu de exemploSsefinando menu22. Layout de pageflip de tela cheiaNa lista de inovação, este menu responsivo exige viagens. Além de
oferecer composições visuais interessantes e modernas, vem com esta: Navegação de conteúdo pageflip. A sensação em sua navegação é como se você estivesse folheando uma revista digital. Veja o menu de exemploSususus23. Menu responsivo multi-nívelModerno, minimalista e bonito. Este menu reúne diversas atrações para seus usuários. Foi originalmente apresentado em sua versão Desmas.
Sua navegação quando exibida ocorre com base em camadas, mas tem 5 modelos diferentes com cores diferentes. Navegue e veja qual se adequa melhor à composição visual do seu projeto. Veja menu de exemploSuitando 24. Quatro menus de navegação responsivas Outro menu responsivo que tem ícones em sua composição. Ele era muito bonito e eficaz para o que ele propôs. Seu hover tem um
alfa muito refinado que traz mais beleza ao cardápio. Quando reduzido, perde completamente a composição visual e a sensação que dá é que é outro menu. Veja o exemplo do menu negociação retrógrada25. Navegação responsiva Em caso de inovação e exclusividade, este menu ganha com rotina. É um menu diferente de tudo que você já viu. Bastante interessante para um projeto criativo,
apresentando uma versão Colapsada no topo do site. Quando ativado, é apenas em todo o site e exibir um menu incrível no composição, no entanto, devido ao seu pequeno espaço, seria melhor apresentado em um projeto institucional com várias páginas, mas é, sem dúvida, uma opção para surpreender os visitantes de seus sites. Veja o exemplo do Menu Retrógrado926. Trunk.js Este menu
responsivo é muito interessante. Começando com fontes diferentes e personalizadas, o toque minimalista traz mais beleza. Sua versão reduzida exibe camadas que tomam todo o site verticalmente. Ótimas opções visuais para todos os tipos de sites. Veja o exemplo do Menu Retrógrado927. Menu Responsive Off CanvasSimplificação em todas as suas composições, seja em opções padrão ou
reduzidas, mas útil o suficiente para portais de conteúdo devido à sua pegada mais formal. Veja o exemplo do Menu Retrógrado928. o menu jQueryPopMenuResponsive é muito alegre. A composição visual também conta com a presença de ícones, o que dá ao cardápio mais beleza. No entanto, este ícone é exibido apenas em hovers. No entanto, é uma boa escolha. Veja o menu de exemploSususus29.
Menu Responsivo RMAough que é simples, a versão padrão é muito objetiva e bonita. Ele pode ser adaptado para qualquer projeto, seja um site institucional ou um portal de conteúdo. A opção reduzida é simples, mas bastante objetiva. Veja o menu de exemploSuitando menu 30. Menu Responsivo PushyPara fechar nossa lista com uma chave dourada, um menu responsivo simples e minimalista,
basicamente semelhante à maioria dos menus que estão nesta lista, mas com detalhes interessantes: Ativado, escurece qualquer site que destaque mais conteúdo. Uma opção interessante para alguns tipos de projetos. Veja o menu de exemploSesão lá? Você gosta dos modelos de menu responsivo listados? Você tem um modelo que você conhece e gostaria de ver aqui? Deixe um comentário. Um
abraço e vejo você da próxima vez. Próximo.
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