PRIJSLIJST LOSSE MATERIALEN
Statafel met hoes / rok (zwart of tropical hoes)

€ 7,50

Statafel met hoes en raffia parasol

€ 10,00

Barkrukken voor aan statafel / bar

€ 2,50

Koel statafel (kunnen flessen met ijsblokjes in koel gedeelte)

€ 7,50

Parasol voet los

€ 2,50

Raffia parasol los (roze, ecru of blauw)

€ 7,50

Buffet tafel opklapbaar (180x90 cm – opgeklapt 90x90 cm)

€ 5,00

Buffet tafel uit 1 stuk (180 x 90 cm)

€ 5,00

Buffet tafel rok zwart

€ 2,50

Buffet tafel rok tropical design (met vogels en bloemen)

€ 2,50

Stapel krukjes in roze, blauw, groen, zwart, geel etc

€ 1,00

Klapstoel (totaal 4 stuks aanwezig)

€ 2,50

Vuurkorf

€ 5,00

Zak houtblokken

€ 6,00

Elektrische terras verwarmer / hangend

€ 12,50

Biertafel set met 2 banken (100 cm x 220 cm)

€ 10,00

Biertafel set met 2 banken inklapbaar (90 x 180 cm)

€ 10,00

Soep en/of glühwein ketel incl. lepel

€ 10,00

Grote soeppan (5 liter) (chocomelk etc)

€ 5,00

Electrische kookplaat met 2 kookpunten

€ 7,50

Electrische (kippie) pan

€ 7,50

Grote 3 liter limonade tap van glas

€ 6,00

Steiger houten sokkel per stuk

€ 10,00

Windlicht groot, wit per stuk

€ 2,50

Tafelklem met verlichting en sfeervolle decoratie

€ 7,50

Prikkabel met gekleurde lampjes

€ 10,00

Laser lamp – sfeerverlichting – draait rond – sterretjes in kleurtjes

€ 10,00

Disco lamp – kan op box aangesloten worden – kan ook los aan staan

€ 10,00

Rode loper 2,5 meter, met 4 afzetpalen en 2 velours koorden

€ 25,00

Rode loper 2,5 meter, met 6 afzetpalen en 4 velours koorden

€ 37,50

Rode loper is ook in paars verkrijgbaar.
Stoepbord (A1) aan 2 kanten te vullen

€ 7,50

Marktkraampje, deelbaar, past in iedere auto

€ 15,00

afmeting kraampje: 140 breed met luifel en rondom rok in paars – wit gestreept

Steiger frame met HAPPY BIRTHDAY banner (160 x 160 cm)
(met eventueel een leeftijd : 16 / 18 / 50 / 80 / Sarah / Abraham)

Genoemde prijzen zijn excl. btw, voor vragen neem contact met ons op.

€ 12,50

