
Statafel zwart
statafels met strak zwarte rok

de statafelrokken zijn ook in

andere kleuren leverbaar,

bijvoorbeeld in de kleuren van je

bedrijf

deze statafels zijn 110cm hoog en

in twee verschillende maten

beschikbaar:

- 80 x 80cm

- 80 x 200cm

Statafel luxe wit

deze statafels zijn 110cm hoog en

in twee verschillende maten

beschikbaar:

- 80 x 80cm

- 80 x 200cm

Statafel steigerhout

deze tafels zijn 75cm hoog en in

twee maten beschikbaar:

- 80 x 80cm

- 80 x 200cm

Tafel luxe wit

deze tafels zijn 75cm hoog en in

twee maten beschikbaar:

- 80 x 80cm

- 80 x 200cm

Tafel steigerhout
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TAFELS



doorsnee van 150cm
Terrastafel rond

Dinertafel rond
deze tafels zijn in verschillende

afmetingen beschikbaar:

- 120cm

- 150cm

- 180cm

De dinertafels worden geleverd met linnen kleden en/of rokken of

hoezen.  Het linnen, de rokken en de hoezen zijn in diverse kleuren

beschikbaar.
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Stoel Trendy zwart

Weddingchair

opklapbaar

Stoel Trendy wit
met en zonder armleuning

Barkruk aluminium

met witte zitting

STOELEN

Alu rotan stoel
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INRICHTING

Duitse banken set
set compleet, bestaande uit 

2 banken en 1 tafel

6 - 8 volwassenen per tafel

Lounge set vurenhout
set compleet, bestaande uit 

2 banken en 1 tafel

Kussens zijn antraciet grijs

Loungebank wit
B180xD90xH66 cm

Loungekussens
deze kussens zijn in verschillende

kleuren beschikbaar:

Donker blauw, zwart, oranje, rood en

aqua
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VERLICHTING

Prikkabel wit
deze prik kabel bevat witte

onbreekbare LED lampjes.

Ongeveer één lampje per meter,

de kabel is 25 mtr.

Prikkabel kleur
deze prik kabel bevat gekleurde

onbreekbare LED lampjes.

Ongeveer één lampje per meter,

de kabel is 25 mtr.

LED Par-spot
met deze led par spot kunnen alle

kleuren van de regenboog gemaakt

worden.

Deze lamp heeft 3 standen:

– één kleur, de pot staat heel de avond

op één kleur

– verkleurend, de spot laat alle kleuren

soepel in elkaar over lopen.

– op de muziek, de spot knippert fel en

snel op de beat van de muziek

Design LED lamp
deze lampen zijn in verschillende

afmetingen beschikbaar:

- 50 cm doorsnee

- 80 cm doorsnee
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VERWARMING

Terras verwarming
terras verwarming op gas straalt 5

meter rond excl. gasverbruik

Gasverbruik is o.b.v. nacalculatie

Terras verwarming

piramide

Vuurschaal

terras verwarming op gas straalt 5

meter rond excl. gasverbruik

Gasverbruik is o.b.v. nacalculatie

PARTYVERHUUR

inclusief brandhout, het brandhout

is o.b.v. nacalculatie



Partytent zwart
afmeting 3 x 4,5m

inclusief zijwanden en dakgoot

Stretchtent
deze tenten zijn er in twee

verschillende afmetingen:

- 7,5 x 10m

- 10 x 15m

Alu frame tent
verschillende afmetingen

beschikbaar 

TENTEN

Mammoet parasol
3 x 3m
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Maak je event helemaal compleet met bijpassende aankleding.

Denk aan een gezellig vaasje met verse bloemen voor op de

(sta)tafels, ballonnenbogen, confettikanonnen, kandelaren met

kaarsen en kersthuisjes en kerstbomen tijdens je kerstevent. 

Vraag naar de mogelijkheden.

AANKLEDING

Beamer
met HDMI aansluiting

Alectobox 
inclusief cd speler, microfoon en

usb aansluiting

AUDIO

Projectiescherm

De mogelijkheden betreft partyverhuur zijn eindeloos. 

Zijn er bepaalde wensen of ideeën laat het ons 

weten we denken graag mee! 
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