DESIGN BÚTOROK 2011
…FORMA ÉS FUNKCIÓ találkozása

Cégünk 1997 óta van jelen a magyar rendezvénypiacon, azóta több márkanévvel,
különbözƅ célcsoportokra fókuszálva jelentünk meg.
Most azonban egy új formáját szeretnénk megmutatni a mai modern rendezvényeknek.
Tudjuk jól, hogy a legnagyobb ellenségünk az idƅ, hihetetlenül rövid határidƅkkel kell
színvonalas, igényes prezentációkat, ötleteket, megvalósítható trendeket produkálnunk.
A rövid határidƅk miatt nincs lehetƅség új design bútorok megálmodására, legyártására,
az adott cég profiljára formázni.
Ebben szeretnénk a segítségükre lenni.
Nálunk megtalálnak minden kiegészítƅt, bútort, világítást, pultokat, amire szükség lehet
egy rendezvény igényes, színvonalas lebonyolításánál.

Kérem tekintse meg rövid kínálatunkat, és innentƅl kezdve csak idƅ kérdése hogy újra
találkozzunk és együtt megvalósítsuk álmai rendezvényét!

Üdvözlettel:
A Rendezvény Kellék Csapata

Néhány ismertetƅ a bútorokról:


PE habosított anyagból készült



Vízálló, mƾanyag hatású



Színes led lámpákkal megvilágítható



Vezeték nélkül, távirányítóval mƾködtethetƅ



Érdekes fény effect-ek



Színek variálhatósága: sárga, piros, kék, zöld színekben és ezek különbözƅ
árnyalatai

Design formák, izgalmas megoldások, soha nem látott hatások!

Egyszerƾ formákból
Kreatív ötletekkel
Nagyszerƾ megoldások!
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A lehetƅségek tárháza végtelen:


Asztalok, székek, kanapék, padok



Bárpultok, bárszékek, könyöklƅk



Virág kaspó



Lakberendezési tárgyak



kiegészítƅk

Egyedi megvilágítás bármelyik modellhez!
Színek: fehér, kék, piros, zöld, sárga

A Kocka, ami mindenre használható…



jégkocka tartó – ital tároló



egymásra építve bárpult



vagy bárpult mögé háttérnek, italokkal, megvilágítva



de lehet virágtartó kaspó is



de kényelmes ülƅalkalmatosság - tetƅvel
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ÁRLISTA 2011
Bútor

megnevezés

Méret / cm
M: magasság

Bérleti díj/db

Kocka ülƅke

43 x 43

5.500 Ft

világít

M43

Y ülƅke

100 x 120

világít

M 43

Íves ülƅke

43 x 123

világít

M 43

Puff

Átmérƅ 150

világít

M 45

Bárszék (állítva),
Dohányzóasztal
(fektetve)

40 x 50

Nem világít

M 72
M 40

15.000 Ft

15.000 FT

38.000 Ft

6.500 Ft

Bútor

megnevezés

Méret / cm
M: magasság

Bérleti díj/db

Könyöklƅ

60 x 60

13.000 Ft

világít

M 110

Pult

165 x 60

világít

M 100

Bárpult

80 x 90

világít

M 110

Nyitott kocka

43 x 43

világít

M 43

Kaspó

41 x 41

világít

M 90

36.000 Ft

60.000 FT

5.500 Ft

10.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az ÁFA-t! A bérleti díjak 1-2 napos bérletre vonatkoznak, hosszabb bérlés
estén kérje egyedi ajánlatunkat!
A szállítási költséget áraink nem tartalmazzák!

