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  TARTALOMJEGYZÉK

 6 BÚTOROK

 20 SÁTRAK

 24  KERÍTÉSEK-KORDONOK

 32 URH

	 36	 FŰTŐ-HŰTŐBERENDEZÉSEK

	 40	 SZÍNPAD

	 44	 KIEGÉSZÍTŐK

MAGUNKRÓL

Társaságunk 2000-ben alakult. 
Rendezvényeszközök, dekorációk bérbeadásával,

installációk, kiállítási standok,
bel - és kültéri esemény helyszínek berendezésével,

kreatív tervezéssel és kivitelezéssel foglalkozunk. 
Csapatunk és műhelyeink személyre és alkalomra 

szabott minőségi szolgáltatásokat kínál 
meglévő és leendő ügyfeleink részére.
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ALU GARNITÚRA GOURMET GARNITÚRA INDUSTRIAL SÖRGARNITÚRA

KÖNYÖKLŐ 6 SZEMÉLYES, BÁRSZÉKKEL NÁD GARNITÚRA

KÜLTÉRI BELTÉRI

Kiegészítők:	 	Ülőpárnával is rendelhető

Méret:		 — 

Anyaga:		 fém, fa

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 asztal: 150 x 70 x 110 cm 
 szék    41 x 42 x 108 cm

Anyaga:		 fém, műanyag, fa

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 asztal: 83 x 68 x 83 cm 
 szék    60 x 80 x 60 cm

Anyaga:		 nád

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető

Méret:		 220 x 65 x 75cm és 100 x 30 x 40cm  

Anyaga:		 fém, fa

Garnitúra kényelmes fa ülőfelülettel. Elsősorban fedett 
területekre, akár sátrakba ajánljuk. 
1 db asztalból és 4 db székből áll. 

1 db 6 személyes könyöklőből, és 6 db műanyag  
bárszékből álló garnitúra.

Kerti rendezvények, nyári események kültéri garnitúrája, 
4 fotelből és 1 dekorlapos asztalból áll, nedvességtől óvni 
kell..

Industrial sörgarnitúránkat azoknak ajánljuk, akik a megszo-
kottól eltérő stílusban szeretnék vendégül látni a rendezvé-
nyük látogatóit.

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 69 x 72 x 69 cm és 57 x 72 x 60 cm

Anyaga:		 alumínium 

Kültéri és beltéri rendezvények ülőalkalmatossága, ideális 
kávézósaroknak. 4 székből és 1 asztalból áll. 

SÖRGARNITÚRA

Elemei: 2 pad, 1 asztal. Összecsukható. Szabadtéri, 
nagylétszámú eseményekhez ajánljuk, nedvességtől 
óvni kell.

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 220 x 74 x 49 és 220 x 48 x 25 cm

Anyaga:		 fém, fa
KÜLTÉRI BELTÉRI

BELTÉRI

KÜLTÉRI
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KERTI RATTAN GARNITÚRA

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 asztal: 100 x 100 x 73 cm 
 szék    44 x 47 x 84 cm

Anyaga:		 rattan, fém

Kerti rendezvények, nyári események kültéri garnitúrája,  
4 fotelből és 1 dekorlapos asztalból áll. 

VIP RATTAN GARNITÚRA MŰANYAG BÁRSZÉK - ANTRACIT SZÜRKE

BÁRSZÉK Z LABÚ CHIAVARI SZÉK FEHÉR PLASZTIK SZÉK

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető..

Méret:		 4 x 84 x 34 cm

Anyaga:		 fém, műanyag, fa 

Kiegészítők:	Sorolóval is rendelhető.

Méret:		 53 x 80 x 38 cm

Anyaga:		 fém, műanyag 

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 kanapé/fotel: 135/70 x 80 x 70 cm   
 asztal: 105 x 35 x 50 cm

Anyaga:		 rattan, fém

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:	 41 x 42 x 108 cm  

Anyaga:		 műanyag

1 asztalból, 1 kanapéból, 2 fotelból álló fonott ülőgarnitúra, 
sötétbarna színben rendelhető. Ajánljuk pihenősarkokba, 
VIP részlegek kialakítására. Nedvességtől óvni kell.

Klasszikus kivitelű bárszék, szinte mindenfajta bárpulthoz 
használható. Ajánljuk céges rendezvényekre, partik italpult-
jához.

Beltérre és kültérre egyaránt ajánljuk. Műanyag, így esőtől 
védeni nem kell. Rakásolható.

Kiegészítők:	Bárpulttal is rendelhető.

Méret:		 34 x 34 x 84 cm

Anyaga:		 fém, műbőr

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI
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FÖCS SZÉKKARFÁS KÁRPITOZOTT SZÉK – ZÖLD 

KÁRPITOZOTT SZÉK - KÉK KÁRPITOZOTT SZÉK- FEKETE

IRODAI GURULÓS SZÉK - KARFÁS

KÁRPITOZOTT SZÉK – SPANDEX  HUZATTAL

Kiegészítők:	huzatal és szalaggal is rendelhető.

Méret:		 45 x 90 x 60 cm

Anyaga:		 fém, textil 

Kiegészítők:	huzatal és szalaggal is rendelhető.

Méret:		 45 x 90 x 60 cm

Anyaga:		 fém, textil 

Kiegészítők:	Karfa nélküli változat is rendelhető.

Méret:		 60 x 93-103 x 61 cm

Anyaga:		 fém, textil 

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető.

Méret:		 43,5 x 79 x 55 cm

Anyaga:		 fém, műanyag

Kiegészítők:	Ülőpárnával is rendelhető..

Méret:		 60 x 86 x 62 cm

Anyaga:		 fém, textil 

Kiegészítők:	átkötéssel, masnival is rendelhető

Méret:		 45 x 90 x 60 cm

Anyaga:		 fém, textil, spandex

Konferenciákra, ültetett rendezvényekre ajánljuk. Kék színű 
bársony huzattal és ezüst színű vázzal rendelhető. Rakásol-
ható.

Konferenciákra, ültetett rendezvényekre ajánljuk. Kék színű 
bársony huzattal és ezüst színű vázzal rendelhető. Rakásol-
ható.

Klasszikus irodai szék, irodakonténerekbe ajánljuk.Könnyű szerkezetű, összecsukható, ezáltal könnyen szállít-
ható, műanyag ülőlappal , fém vázzal ellátott szék. Egysze-
rűen mozgatható.

8-10 személyes tárgyalóasztalok mellé ajánljuk 

Konferenciákra, ültetett rendezvényekre ajánljuk.  
Rakásolható.

BELTÉRI KÜLTÉRI

BELTÉRIBELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI
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ÍRÓTÁBLÁS SZÉK ALUMÍNIUM SZÉK

MIKULÁS FOTEL NÁD SZÉK

PUFF

Kiegészítők:															—

Méret:		 53 x 80 x 38 cm

Anyaga:		 fém, műanyag

Kiegészítők:	asztallal és párnával is rendelhető.

Méret:		 57 x 72 x 60 cm

Anyaga:		 alumínium 

Kiegészítők:	Többféle színben rendelhető.

Méret:		 	54 x 40 x 54 cm

Anyaga:		 fém, textil 

Kiegészítők:	Nád asztallal együtt is rendelhető.

Méret:		 60 x 80 x 60 cm

Anyaga:		 nád 

Méret:		  

Anyaga:		 fa, textil 

Méret:		 60 x 85 x 60 cm

Anyaga:		 fém, textil

Nád garnitúra eleme, önmagában is rendelhető. Kerti ren-
dezvényekre, nyári eseményekre ajánljuk, de nedvességtől 
óvni kell.

Elegáns ülőalkmatosság, beszélgetősarkok és társalgók 
kényelmes kialakításához.

Klasszikus mesebeli fotel, bordó plüss kárpittal.

Beltérre és kültérre egyaránt ajánljuk. Konferenciákon  
kiválóan használható.

Alumínium garnitúra egyik eleme, önmagában is  
rendelhető. Kültéri rendezvényekhez ajánljuk.

Pihenősarkok kiegészítője lehet.

KAGYLÓ  SZÉKFOTEL

BELTÉRIBELTÉRI

KÜLTÉRI BELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI
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RATTAN FOTEL

RATTAN KANAPÉ KANAPÉ FEKETE SPANDEX HUZATTALKANAPÉ FEHÉR SPANDEX HUZATTAL

FOTEL BŐR FEKETEFEHÉR BŐR FOTEL

Kiegészítők:	 fotellal és asztallal is rendelhető

Méret:		 135 x 80 x 70 cm

Anyaga:		 rattan, fém

Kiegészítők:	Különböző színű huzattal,  
 átvetővel s rendelhető.

Méret:		 176 x 64 x 85  cm
Anyaga:		 textil, fa, fém 

Kiegészítők:	Különböző színű huzattal, átvetővel  
 és díszpárnával is rendelhető.

Méret:		 176 x 64 x 85  cm
Anyaga:		 textil, fa, fém  

Kiegészítők:	 Dohányzóasztallal is rendelhető.

Méret:		

Anyaga:		 bőr, fém 

Kiegészítők:	rendelhető kanapéval és asztallal

Méret:		 70 x 80 x 70 cm

Anyaga:		 rattan, fém 

Kiegészítők:	

Méret:		

Anyaga:		 bőr, fa 

Exkluzív bőr fotel, beszélgetősarok illetve dohányzósarok 
kialakításához ajánljuk.

A VIP rattan garnitúra egyik eleme, önmagában is rendelhe-
tő. Kültéri rendezvényekre ajánljuk, nedvességtől óvni kell.

Kényelmes bőr fotel mely alkalmas kávézósarkok, várakozók 
és lounge-ok berendezéséhez. Fehér dohányzóasztalaink 
velamelyikével kombinálva kitűnő választás.

A VIP rattan garnitúra egyik eleme, önmagában is rendelhe-
tő. Kültéri rendezvényekre ajánljuk, nedvességtől óvni kell.

2 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. Ajánljuk  
öltözőkbe, dohányzósarok és lounge sarok kialakításához.

2 személy részére nyújt pihenési lehetőséget. Ajánljuk  
öltözőkbe, dohányzósarok és lounge sarok kialakításához.

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI
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BŐR DOHÁNYZÓASZTAL

Kiegészítők:	Nád székkel együtt is rendelhető.

Méret:		 83 x 68 x 83 cm

Anyaga:		 nád

Kiegészítők:	 fehér bőrfoteleinkhez és moduláris  
 bútorunkhoz kiválóan illeszkedik

Méret:	 kicsi: 40 x 40 x 40 cm 
 nagy: 55 x 55 x 45 cm  

Anyaga:		 fa 

Kiegészítők:	 Fotellal és kanapéval is rendelhető

Méret:		 55 x 45 x 55 cm

Anyaga:		 fa 

Kiegészítők:	Fotellal és kanapéval is rendelhető..

Méret:		 90 x 45 x 55 cm

Anyaga:		 fa 

Kiegészítők:	Fotellal és kanapéval is rendelhető.

Méret:		 97 x 27 x 60 cm

Anyaga:		 fém, műbőr 

Kis méretű, fehér színű, fa dohányzóasztal. Közepes méretű fa dohányzóasztal, melyet kanapék és 
fotelek kiegészítőjeként ajánlunk felhasználni.

Fém lábbal ellátott, fekete műbőrrel bevont dohányzóasztal.

Nád garnitúra eleme, önmagában is rendelhető. Kerti 
rendezvényekre, nyári eseményekre ajánljuk,  
de nedvességtől óvni kell.

Ajánljuk dohányzósarkok és társalgó sarkok kialakításához.

DOHÁNYZÓ ASZTAL HÁROMSZÖG KICSI/NAGY

DOHÁNYZÓASZTAL, FEHÉR/FEKETE 55×55

NÁD ASZTAL

DOHÁNYZÓASZTAL FEHÉR/FEKETE 90x55CM

BELTÉRIBELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI

RATTAN ASZTAL  

Kiegészítők:	Fotellal és kanapéval is rendelhető..

Méret:		 105 x 35 x 50 cm

Anyaga:		 rattan, fém

A VIP rattan garnitúra egyik eleme, önmagában is 
rendelhető. Kültéri rendezvényekre ajánljuk, nedvességtől 
óvni kell.

BELTÉRI
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120×60-AS TÁBLAASZTAL 160×80-AS TÁBLAASZTAL

180×80-AS TÁBLAASZTAL SPANDEX HUZATTAL 180CM KÖRASZTAL 180CM KÖRASZTAL SPANDEX HUZATTAL

Kiegészítők:	Fotellal és kanapéval is rendelhető..

Méret:		 120 x 74 x 60 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Sp huzattal és kasírral is rendelhető..

Méret:		 160 x 72 x 80 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Huzattal és kasírral is rendelhető..

Méret:		 180 x 72 x 80 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	földig érő terítővel is rendelhető.

Méret:		 180 x 78 x 180 cm 

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	spandex

Méret:		 180 x 78 x 180 cm 

Anyaga:		 fém, fa  

Kis méretű asztal, fehér színű asztal lappal.. A rendezvények fontos kiegészítője, ajánljuk regisztrációhoz, 
termékbemutatókra, öltözőkbe, pihenőkbe.

A rendezvények fontos kiegészítője, ajánljuk regisztrációhoz, 
termékbemutatókra, öltözőkbe, pihenőkbe.

Klasszikus ültetett rendezvények elengedhetetlen kelléke, 
egyszerre 8-10 főt ültethetünk köré kényelmesen.

Klasszikus ültetett rendezvények elengedhetetlen kelléke, 
egyszerre 8-10 főt ültethetünk köré kényelmesen.

BELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRIBELTÉRI

Kiegészítők:	 ledfény világítás

Méret:	 160 x 80 x 95 cm  

Anyaga:		 fa 

Egyeszrű, ám de mégis praktikus és tetszetős fa bárpult, 
mely kül- és beltérben egyaránt jól szolgál.

FA BÁRPULT

KÜLTÉRI
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SÖRASZTAL SÖRPAD

6 SZEMÉLYES KÖNYÖKLŐKÖNYÖKLŐ ÜVEGLAPOS KÖNYÖKLŐ

ALUMÍNIUM ASZTAL

Kiegészítők:	

Méret:		 70 x 110 x 70 cm

Anyaga:		 fém, üveg 

Kiegészítők:	Spandex huzattal, világítással,  
 esővédő- és textil könyöklő  
 kupakkal is rendelhető.

Méret:		 90 x 90 x 114 cm

Kiegészítők:	Antracit műanyag bárszékkel is 

Méret:		 160x80x112 cm

Anyaga:		 fém, fa  

Kiegészítők:	Sörasztallal együtt is rendelhető.

Méret:		 220 x 48 x 25 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Sörpaddal is rendelhető.

Méret:		 220 x 74 x 49 cm

Anyaga:		 fém, fa

Kiegészítők:	Alumínium székkel együtt is.

Méret:		 69 x 72 x 69 cm

Anyaga:		 alumínium 

Modern magasitott asztal, 2-4 fő részére biztosít kényelmes 
támaszkodási lehetőséget.

Állófogadások , dohányzóhelységek kialakításához ajánljuk. 
4-6 fő részére biztosít kényelmes támaszkodási lehetőséget. 
Nedvességtől óvni kell.

Modern kivitelű magasított asztal, 6 fő részére biztosít  
kényelmes támaszkodási lehetőséget.

Sörpad garnitúra egyik kiegészítője, önmagában is rendel-
hető. Kültéri rendezvényekre ajánljuk, nedvességtől óvni 
kell.

Sörpad garnitúra egyik kiegészítője, önmagában is 
rendelhető. Kültéri rendezvényekre ajánljuk, nedvességtől 
óvni kell.

Alumínium garnitúra egyik eleme, önmagában is 
rendelhető. Kültéri rendezvényekhez ajánljuk.

KÜLTÉRIKÜLTÉRI KÜLTÉRI

KÜLTÉRI BELTÉRIBELTÉRI
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FEHÉR FÉM DOHÁNYZÓASZTAL - HASÁB FEHÉR FÉM DOHÁNYZÓASZTAL - KÖR

FEHÉR FÉM KÖNYÖKLŐ - 6 SZEMÉLYES FEHÉR FÉM KÖNYÖKLŐ - 4 SZEMÉLYES

FEHÉR FÉM DOHÁNYZÓASZTAL - KOCKA

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 moduláris kanapé, huzat, világítás

Méret:		 50 x 50 x 50 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 moduláris kanapé, huzat, világítás

Méret:		 50 x 100 x 50 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 huzat, világítás, bárszék

Méret:		

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 huzat, világítás

Méret:		 80 x 180 x 75 cm

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 huzat, világítás, bárszék

Méret:		

Anyaga:		 fém, fa 

Kiegészítők:	Fehér fém asztalcsalád,  
 moduláris kanapé, huzat, világítás

Méret:		

Anyaga:		 fém, fa 

A fémkeretes asztalcsaládunk legkisebb darabja, változatos 
felhasználási lehetőséget biztosít. Huzattal világító bútorrá 
alakítható. A család többi tagjával kombinálva egyedi stílus-
ban rendezheti be helyszínét.

A fémkeretes asztalcsaládunk nagyobbik dohányzóasztal 
tagja. Spandex huzattal használva könnyedén világító bú-
torrá alakítható. A család többi tagjával kombinálva egyedi 
stílusban rendezheti be helyszínét.

A fémkeretes asztalcsaládunk könyöklő változata. Spandex 
huzattal használva könnyedén világító bútorrá alakítható. A 
család többi tagjával kombinálva egyedi stílusban rendezhe-
ti be helyszínét.

A fémkeretes asztalcsaládunk étkező asztalnak használható 
tagja. A család többi tagjával kombinálva egyedi stílusban 
rendezheti be helyszínét.

A fémkeretes asztalcsaládunk nagyobb könyöklő változata.A 
család többi tagjával kombinálva egyedi stílusban rendezhe-
ti be helyszínét.

A fémkeretes asztalcsaládunk kör alakú lappal. A család 
többi tagjával kombinálva egyedi stílusban rendezheti be 
helyszínét.

FEHÉR FÉM TÁBLAASZTAL

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI
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FEHÉR POLC (16 REKESZES)ÜVEGVITRIN FA SMINKTÜKÖR 

SMINKTÜKÖR SZÜRKE

Méret:		 42,5 x 163,5 x 36,5 cm

Anyaga:		 üveg 

Méret:		 147 x 147 x 39 cm

Anyaga:		 fa 

Kiegészítők:	szlogen, felirat is kihelyezhető rá

Méret:		 50 x 120 x 38 cm

Anyaga:		 plexi 

Kiegészítők:	Táblaasztallal és székkel együtt  
 sminkasztal alakítható ki belőle.

Méret:		 151 x 80 x 35 cm

 

Kiegészítők:	Táblaasztallal és székkel együtt  
 sminkasztal alakítható ki belőle.

Méret:		 65 x 72 x 25 cm

Mágneszárral záródó polcos elem, mely polconként világít-
ható. alkalmas apró tárgyak elegáns bemutatásához.

Térelválasztáshoz, dekorációs elemként használható fehér, 
fa polcos elem.

Egyszerű vonalvezetésű, modern, átlátszó pulpitus. Laptop 
és csiptetős mikrofon is rászerelhető.

Öltözök, divatbemutatók elengedhetetlen kiegészítője, ahol 
a fellépők sminkelésére van szükség. Izzósorral ellátott. 
Áramforrás szükséges hozzá..

Öltözök, divatbemutatók elengedhetetlen kiegészítője, ahol 
a fellépők sminkelésére van szükség. Izzósorral ellátott. 
Áramforrás szükséges hozzá.

PLEXI PULPITUS VILÁGÍTÓ PLEXI PULT

Kiegészítők:		logózható, grafikázható

Méret:		 150 x 70 x 90 cm

Anyaga:		 fém, műanyag 

Világító pult mely bármilyen fényszínre állítható, fényerőssé-
ge a helyszínen is optimalizálható. A számtalan felhasználási 
lehetőségek közt catering vagy fogadó pultként is kiváló.

BELTÉRIBELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRIBELTÉRI
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EGYENES ELEM

	 Méret:	 75 x 60 x 80

	Anyaga:	 bőr, fa

ÍVES ELEM

	 Méret:	 75 x 60 x 80

	Anyaga:	 bőr, fa

ÍVES KAROS ELEM

	 Méret:	 75 x 60 x 80

	Anyaga:	 bőr, fa

SAROK ELEM

	 Méret:	 75 x 60 x 80

	Anyaga:	 bőr, fa

Moduláris kanapérendszerünkkel tetszőleges 
méretű és elrendezésű ülőfelületek alakíthatóak ki 
az elemek kombinálásával.MODULÁRIS BÚTOR

109 cm

75 cm

109 cm

75 cm

60 cm

20
 c

m

75
 c

m

R75

75 cm
75 cm

BELTÉRI
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Az egyes elemek elhelyezése szabadon változtatható. Az alábbi kombinációk 
csaknéhány példája annak a számtalan elrendezési módnak, melyet ez a 
bútor kínál. A variációs lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.VARIÁCIÓK

11
0 

cm

180 cm

75
 c

m

330 cm

75
 c

m

270 cm

75
 c

m

330 cm

22
5 

cm

300 cm

438 cm

17
1 

cm

490 cm

24
5 

cm
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SÁTRAK
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IBC TARTÁLY 1000 LITERES

5x5 PAGODA SÁTOR

SÁTOR 5×5 ALJZAT (2,5×1M)

6×3 SÁTOR

SÁTOR SÚLY 14 KG

3×3 SÁTOR

Kiegészítők:	Esőcsatornával, ablakos, ajtós és teli olalfallal 
 is rendelhető. Banner és zászló is elhelyezhető.

Méret:		 300 x 335 x 300; cm 

Anyaga:		  fém, ponyva 

Kiegészítők:	Esőcsatornával, ablakos, ajtós és teli olalfallal 
 is rendelhető. Banner és zászló is elhelyezhető.

Méret:		 600 x 335 x 300; cm 

Anyaga:		  fém, ponyva 

Kiegészítők:	Takarással rendelhető

Méret:		 100 x 120 x 100 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Aljzat is rendelhető hozzá.

Méret:		 500 x 530 x 500 cm

Anyaga:		 fém, ponyva 

Kiegészítők:	5x5 rendezvénysátor

Méret:		 250 x 100 cm

Anyaga:		 plywood 

Kiegészítők:	6x3 rendezvénysátor

Méret:		 30 x 3 x 30 cm

Anyaga:		 fém 

A legkisebb területű rendezvénysátor, regisztrációhoz, 
koncerteken a keverőpult védelméhez is ajánljuk. Könnyű 
szerkezetű sátor, egybeépíthető. Súlyozható, fúrható.

Ideális nagyobb méretű sátrak súlyozásához, a rendezvény-
helyszínen vízvételi lehetőség szükséges.

Nagyobb méretű rendezvénysátor, erős oldalfallal, nagyobb 
szeleknek ellenáll. Fúrható, súlyozható.

5×5 m-es rendezvénysátor aljzata, igény szerint szőnyeggel 
borítható.

Erősített vázszerkezetű sátor, amely nagyobb szeleknek 
ellenáll. Egybeépíthető. Fúrható, súlyozható.

6×3 sátraink súlyozásához használt speciális súly.
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5×5 RENDEZVÉNYSÁTOR, VÍZTISZTA

5×5 barbieri RENDEZVÉNYSÁTOR

Kiegészítők:	Aljzattal is rendelhető. Víztiszta változat is  
 rendelhető belőle

Méret:		 500 x 530 x 500 cm

Anyaga:		 fém, ponyva 

Kiegészítők:	Aljzattal is rendelhető. Fehér változat is   
 rendelhető belőle

Méret:		 500 x 530 x 500 cm

Anyaga:		 fém, ponyva 

Nagyobb méretű rendezvénysátor, erős oldalfallal, nagyobb 
szeleknek ellenáll. Fúrható, súlyozható

Nagyobb méretű rendezvénysátor, erős oldalfallal, nagyobb 
szeleknek ellenáll. Fúrható, súlyozható
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KERÍTÉSEK-KORDONOK
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KRÓM KORDONLÁB KRÓM KORDONLÁB MOBILKERÍTÉS 3,5x2M

CSŐKORDON CSŐKORDON HUZATTAL BRUTÁL KORDON

Kiegészítők:	—

Méret:		 250 x 110 x 50 cm

Anyaga:		 horg. fém 

Kiegészítők:	spandex huzat

Méret:		 250 x 110 x 50 cm

Anyaga:		 horg. fém 

Kiegészítők:	Többféle színben és méretben rendelhető  
 hozzá kötél.

Méret:		 24 x 94 x 24 cm

Anyaga:		 króm. fém 

Kiegészítők:	Többféle színben és méretben rendelhető  
 hozzá kötél.

Méret:		 25 x 85 x 25 cm

Anyaga:		 króm. fém 

Kiegészítők:	spandex huzat, grafikázható

Méret:		 207 x 185 x 50 cm

Anyaga:		 horg. fém 

Kiegészítők:	Textilborítással is rendelhető.

Méret:		 350 x 5 x 200 cm

Anyaga:		 fém 

Azon területek zárására alkalmas, ahol nem kell nagy 
tömegnyomásra számítani, magassága miatt az elkerített 
terület jól belátható.

Főként beltérre ajánljuk, elegáns rendezvények kiegészítője-
ként. Gyorsan építhető és áthelyezhető.

Főként beltérre ajánljuk, elegáns rendezvények kiegészítője-
ként. Gyorsan építhető és áthelyezhető.

Azon területek zárására alkalmas, ahol nem kell nagy 
tömegnyomásra számítani, magassága miatt az elkerített 
terület jól belátható. Több színben rendelhető.

Közepes tömeg nyomásnak is ellenálló kordon. Magassága 
miatt az elkerített terület jól belátható.

Ajánljuk biztonságos területzáráshoz, szabadtéri rendezvé-
nyek elkerítésére, veszélyes helyek, építési területek zárásá-
hoz. Talppal és bilincsekkel építjük.
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SZALAGKORDON (KRÓM) 240 CMSZALAGKORDON (KRÓM) 450 CM

TAPOSÓ SAROKELEM, MINUSZOS 120 FOK

SZALAGKORDON (KRÓM) 290 CM

TAPOSÓ SAROKELEM, MINUSZOS 30 FOKTERELŐOSZLOP TALPPAL

Kiegészítők:	Szalagkazettával együtt adjuk bérbe.

Méret:		 31 x 90 x 31 cm

Anyaga:		 króm. fém 

Kiegészítők:	Szalagkazettával együtt adjuk bérbe.

Méret:		 31 x 90 x 31 cm

Anyaga:		 króm. fém 

Kiegészítők:	Terelőszalaggal (200 és 500m) is rendelhető.

Méret:		 40 x 110 x 40 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Megrendelésre egyedi grafikával ellátott  
 borítással. 

Anyaga:		 Anyaga:		 horganyzott fém   
 

Kiegészítők:	Megrendelésre egyedi grafikával ellátott  
 borítással. 

Anyaga:		 Anyaga:		 horganyzott fém   
 

Kiegészítők:	Szalagkazettával együtt adjuk bérbe

Méret:		 33 x 97 x 33 cm

Anyaga:		 króm. fém 

450 cm-es fekete szalagkazettával felszerelt króm  
kordonoszlop. Elegáns de mégis egyszerű megoldás.

240 cm-es fekete szalagkazettával felszerelt króm  
kordonoszlop. Elegáns de mégis egyszerű megoldás.

Alkalmas kültéri parkolók, útvonalak jelölésére, illetve  
használható ideiglenes táblák, információk elhelyezésére is.

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.

290 cm-es fekete szalagkazettával felszerelt króm  
kordonoszlop. Elegáns de mégis egyszerű megoldás.

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.
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TAPOSÓ RENDŐRSÉGI

TAPOSÓ KÁBELÁTVEZETŐ EZÜST

TAPOSÓ, BEENGEDŐKAPU

TAPOSÓ KORDON EZÜST

TAPOSÓ SAROKELEM, PLUSZOS, 45 FOK

TAPOSÓ SAROKELEM, MINUSZOS 45 FOK

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		

Anyaga:		 horganyzott fém  

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		 205 x 164 x 98 cm

Anyaga:		 horganyzott vas

Kiegészítők:	Taposókordonnal együtt építjük, igény szerint.

Méret:		 109 x 90 x 4 cm

Anyaga:		 horganyzott fém 

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		

Anyaga:		 horganyzott fém  

Kiegészítők:	Kábelátvezető, kapu és sarokelem  
 rendelhető hozzá.

Méret:		 103 x 125 x 130 cm

Anyaga:		 horganyzott fém

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		

Anyaga:		 horganyzott fém  

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.

Nagy tömegű, nyilvános rendezvények kiegészítője, kifeje-
zetten olyan helyekre ajánljuk, ahol nagy tömegnyomásra 
lehet számítani.

2 taposókordon közé építjük, pl. a keverőpult elejéhez,  
alatta a kábelek átvezethetőek.

A felépített taposó sorba építhető kiegészítő eleme, amely 
kapuként szolgál, nyitható, csukható.

Nagy tömegű, nyilvános rendezvények kiegészítője, kifeje-
zetten színpadok elé és olyan helyekre ajánljuk, ahol nagy 
tömegnyomásra lehet számítani.

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.
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KÁBELTAPOSÓ TERELŐ BÓJAGUMISZŐNYEG

TAPOSÓ SAROKELEM, PLUSZOS, 90 FOK TERELŐ ELEM VÍZZEL TÖLTHETŐTAPOSÓ SAROKELEM, MÍNUSZOS, 90 FOK

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		

Anyaga:		 horganyzott fém  

Méret:		 200 x 100 x 2 cm

Anyaga:		 gumi 

Kiegészítők:	Megrendelésre grafikával ellátott borítással.

Méret:		

Anyaga:		 horganyzott fém  

Méret:		 95 x 34,5 x 5 cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 220 x 80 x 40cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 28 x 28 x 44 cm

Anyaga:		 műanyag 

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.

Talajtakarásra, kis mértékű egyenetlenségek korrigálására 
lakalmas vastag gumiszőnyeg. Sátrakba is ajánljuk.

Taposókordon rendszerek csatlakoztatásához alkalmas 
sarokelem.

Kábelek sérülésmentes átvezetéséhez alkalmas takaró 
elem. Gépjárművel is át lehet rajta hajtani.

Forgalomirányításhoz, parkoló kijelölésre használjuk, vízzel 
tölthető, használatához vízvételi lehetőség szükséges.

Szabadtéri rendezvényeken hely-kijelöléshez, tereléshez 
használható, fényvisszaverő felülettel is rendelkező bója.
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Méret:		 63 x 63 x 4,5 cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 46 x 46 x 4,5 cm

Anyaga:		 műanyag  

Talajtakarásra, talaj-egyenetlenségek korrigálására lakalmas 
aljzat. Sátrak aljzatának alapozásához, szőnyegezés alá, de 
kültérre is ajánljuk. Nagy méretű elemekkel.

Talajtakarásra, talaj-egyenetlenségek korrigálására lakalmas 
aljzat. Sátrak aljzatának alapozásához, szőnyegezés alá, de 
kültérre is ajánljuk. Kis méretű elemekkel.

MÉHSELYT JÁRÓ KICSI

MÉHSELYT JÁRÓ NAGY
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Kiegészítők:	 megrendelt grafika 
Méret:		 130 x 280 cm elemek 
 oldalanként 120 x 270 cm  
 dekorálható elülettel

Anyaga:		 aluminium

Moduláris, rendkívül változatos formában felállítható  
hirdető felület: zárt, nyitott formák, falak alakíthatóak ki  
belőle. Természetesen a megrendelő kívánsága szerinti 
egyedi dekorációt is elkészítjük hozzá.

MODULÁRIS 
PARAVÁN

NÉHÁNY EGYSZERŰ ELRENDEZÉS
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URH



31



32

SN12 FÜLES PD6 EHN20 FÜLES

PD6 REJTETT FÜLESEHS16 HEADSET KICSI

URH rádióink kiegészítő eleme, fülbe helyezhető.

URH rádióink kiegészítő eleme, fülbe helyezhető. URH rádióink kiegészítő eleme, fülre helyezhető.

URH rádióink kiegészítő eleme, fülbe helyezhető.

HYTERA PD665 / URH PD685G

HYTERA PD605

Nagy teljesítményű digitális rádió adó-vevő készülék.  
Kijelző nélküli kivitel. 16 csatorna kezelésére képes.

Nagy teljesítményű digitális rádió adó-vevő készülék.  
Kijelző LCD kijelzővel. 16 csatorna kezelésére képes.
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PD6 F1 PD6 KÉZIBESZÉLŐ

URH rádióink kiegészítő eleme. URH rádióink kiegészítő eleme.

8 DB-OS TÖLTŐTÁSKA HORDTÁSKA

URH rádiók akkumulátorának töltőegységei.  
Használatához áramforrás szükséges.

URH rádióinkat ebben a táskában lehet szállítani.  
8 db rádió fér el egy táskában.
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FŰTŐ-HŰTŐBERENDEZÉSEK
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GÁZPALACK (23 KG) ELEKTROMOS FŰTŐBERENDEZÉS ELEKTROMOS RADIÁTOR

AGGREGÁTOR HONDA – EC7000, 7KVA GÁZPALACK (11,5 KG)AGGREGÁTOR HERON EGM-68 AVR-3 EG

Kiegészítők:	Üzemanyaggal vagy  gázpalackkal 

Méret:		 68 x 54 x 55

Egyéb	inf,:		 üzemanyagtartály térfogata: 25l 
 

Kiegészítők:	Üzemanyaggal adjuk bérbe.

Méret:		 80 x 52 x 50   

Fogyasztás:	 3,4 l/óra   

Kiegészítők:	hosszabbító

Méret:		 25 x 25 x 36 cm

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	hosszabbító

Méret:		 1390 x 370 x 10 cm

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	—

Méret:		 26,5 x 73 x 26,5 cm

Anyaga:		 — 

Kiegészítők:	—

Méret:		 35 x 83 x 35 cm 

Anyaga:		 — 

Benzin-gáz üzemű áramfejlesztő, feszültség/frekvencia: 
400/230 V  AC; 50 Hz, Max teljesítmény  11,2 kW / 3600 for/
perc (benzin üzemben). 102 kg; 

Benzin üzemű áramfejlesztő. Mostoha körülmények között 
is kitűnően teljesít. Nem akadály számára a magas páratar-
talom illetve a hőmérséklet ingadozása sem.

Nagy telejesítményű fűtőberendezés, hálózati áram szüksé-
ges a működéséhez.

Fűtőberendezés kiegészítője. Hőgombához és hőlégfúvóhoz 
kínáljuk.

Fűtőberendezés kiegészítője. Hőgombához és hőlégfúvóhoz 
kínáljuk.

Kisebb helyiségek fűtésére alkamas eszköz. Hálózati áram 
szükséges a működéséhez.

KÜLTÉRIKÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI
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HŐGOMBA INOX ÖSSZECSUKHATÓ 
KÖNYÖKLŐS

HŐLÉGBEFÚVÓ 70 KW HŐLÉGBEFÚVÓ 30 KW

HŐGOMBA KRÓM II. O.

Kiegészítők:	Gázpalackkal is rendelhető.

Méret:		 50 x 225 x 50; kalapátmérő: 80

Anyaga:		 — 

Kiegészítők:	Gázpalackkal is rendelhető.

Méret:		 50 x 225 x 50; kalapátmérő: 80

Anyaga:		 — 

Kiegészítők:	Gázpalackkal és szükség esetén  
 közösítővel együtt adjuk bérbe.

Méret:		

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	Gázpalackkal és szükség esetén  
 közösítővel együtt adjuk bérbe.

Méret:		

Anyaga:		 fém 

Gázüzemű fűtőalkalmatosság, amelyet kültérre ajánluk, 
alatta és közvetlen közelében sugárzó hőt bocsát ki.  
Gázpalackkal rendelhető, üzemideje: 6-7 óra/palack,  
időjárási viszonyoktól függően.

Nagy teljesítményű fűtő berendezés, nagyobb sátrak fűtésé-
hez ajánljuk. Gázos kivitelű, viszont használatához áramfor-
rás szükséges. Gyúlékony anyag közelébe nem helyezhető.

Nagy teljesítményű fűtő berendezés, nagyobb sátrak fűtésé-
hez ajánljuk. Gázos kivitelű, viszont használatához áramforrás 
szükséges. Gyúlékony anyag közelébe nem helyezhető.

Gázüzemű fűtőalkalmatosság, amelyet kültérre ajánluk, 
alatta és közvetlen közelében sugárzó hőt bocsát ki.  
Gázpalackkal rendelhető, üzemideje: 6-7 óra/palack,  
időjárási viszonyoktól függően. 

KÜLTÉRI KÜLTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI
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SZÍNPAD
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SZÍNPAD KÖR KÖZÉPSŐ 4 M-ES

SZÍNPAD (2X1M-ES)

SZÍNPAD KÖR KÜLSŐ 6 M-ES

SZÍNPAD KÖR BELSŐ 2 M-ESSZÍNPAD (1X1M)

SZÍNPAD LÉPCSŐ

Méret:		 60 x 60 x 90 cm

Anyaga:		 fémszerkezet, fa, padlószőnyeg 

Kiegészítők:	Szőnyeg borítással és színpad szoknyával  
 is rendelhető. 

Méret:		 100 x 9 x 100 cm

Anyaga:		 playwood 

Kiegészítők:	Szőnyeg borítással és színpad szoknyával  
 is rendelhető. 

Méret:		 200 x 9 x 100 cm

Anyaga:		 playwood 

Kiegészítők:	Szőnyeg borítással és színpad szoknyával  
 is rendelhető. 

Méret:		 100 x 9 x 100 cm

Anyaga:		 playwood 

Kiegészítők:	Szőnyeg borítással és színpad szoknyával  
 is rendelhető. 

Méret:		 115 x 9 100 cm

Anyaga:		 playwood 

Kiegészítők:	Szőnyeg borítással és színpad szoknyával  
 is rendelhető. 

Méret:		 142 x 9 x 100 cm

Anyaga:		 playwood 

Színpad építéséhez szükséges szögletes elem. Színpadma-
gasságok: 20, 40, 60, 90 cm.

Színpad építéséhez szükséges szögletes elem. Színpadma-
gasságok: 20, 40, 60, 90 cm.

Színpadokhoz illeszthető kiegészítő. Jelentős mértékben 
megkönnyíti a színpadra való feljutást.

6 m átmérőjű szinpad külső kör része. A 4 és 2 m átmérőjű 
szinpad elemmekkel együtt használható. Színpadmagassá-
gok: 20, 40, 60, 90 cm 

4 m átmérőjű szinpad külső kör része. A 2 m átmérőjű 
szinpad elemmel együtt használható. Színpadmagasságok: 
20, 40, 60, 90 cm 

Körszínpad legkisebb kör része. 2 m átmérőjű szinpad ala-
kítható ki belőle. Színpadmagasságok: 20, 40, 60, 90 cm
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+

KIEGÉSZÍTŐK
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+
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ÁLLÓLÁMPA HOSSZÚ HUZATTALÁLLÓLÁMPA RÖVID HUZATTAL

FA THONET FOGAS

Kiegészítők:	kiskabát,	blézer

Méret:		 50 x 50 x 193 cm 

Anyaga:		 fa 

Méret:		 35 x 35 x 140 cm

Anyaga:		 fém, rízspapír 

Méret:		 33 x 144 x 20; 170 cm vezeték

Anyaga:		 fém, rízspapír  

Elegáns fa fogas. Klasszikus stílusú rendezvényekre akár 
dekorációként, vagy olyan rendezvényekre  ajánljuk, ahol 
ruhatár kialakítása nem megoldható. 6-10 fő részére.

Pihenősarkokba ajánljuk hangulatvilágításnak. RIS huzattal 
szállítjuk.

Pihenősarkokba ajánljuk hangulatvilágításnak. RIS huzattal 
szállítjuk.

BELTÉRI

MODIN ÁLLÓLÁMPA

Méret:		 30 x 30 x 141 cm

Anyaga:		 krómozott acél 

Modern letisztult stílusú, krómozott felületű hangulatvilá-
gítás dohányzókhoz vagy beszélgetősarkokhoz.

BELTÉRI

BELTÉRI

ÁLLÓ TÜKÖR (FEHÉR KERETES)

Méret:		 48 x 160 x 51 cm

Anyaga:		  üveg, fém 

Öltözőkbe, backstage-be, divatbemutatókra ajánljuk.  
Egész alakos tükör.

BELTÉRI

BELTÉRI

ÁLLÓFOGAS

Méret:		 55 x 171 x 48 cm

Anyaga:		 fém 

6-10 fő részére, krómozott fogas, olyan rendezvényre 
ajánljuk, ahol ruhatár kialakítása nem megoldható.

BELTÉRI
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FÁKLYA TALP (VAS)

PIROS VILLOGÓ SÁRGA VILLOGÓNARANCS VILLOGÓ

RENDEZVÉNYSÁTOR LÁMPA LEDFÉNY

Méret:		 15 x 15 x 20 cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 15 x 15 x 20 cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 32 x 20 x 12 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	230 V-os hosszabítóval

Anyaga:		 fém

Kiegészítők:	LED-es világítással is ajánljuk.

Méret:		 11 x 8 x 11 cm

Anyaga:		 műanyag 

Méret:		 25 x 25 x 25 cm  

Anyaga:		 fém 

Forgalom eltereléshez, zárásokhoz ajánljuk. Alkalmazható 
önállóan, de akár kresz táblákkal együtt is. Fényérzékelős, így 
akkor kapcsol be, amikor azt a fényviszonyok megkövetelik. 
Engedély a kihelyezéséhez, illetve területfoglalás szükséges..

Forgalom eltereléshez, zárásokhoz ajánljuk. Alkalmazható  
önállóan, de akár kresz táblákkal együtt is. Fényérzékelős, 
Akkor kapcsol be, amikor azt a fényviszonyok megkövetelik. 
Engedély a kihelyezéséhez, illetve területfoglalás szükséges..

Forgalom eltereléshez, zárásokhoz ajánljuk. Alkalmazható  
önállóan, de akár kresz táblákkal együtt is. Fényérzékelős, 
Akkor kapcsol be, amikor azt a fényviszonyok megkövetelik. 
Engedély a kihelyezéséhez, illetve területfoglalás szükséges..

Rendezvénysátor kiegészítő eleme. LED-es világítás, világító bútorainkkal együtt adjuk bérbe. 
Többféle szín jeleníthető meg.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvényeken használt 
fáklyák tartására alkalmas eszköz.

KÜLTÉRI

KÜLTÉRIKÜLTÉRIKÜLTÉRI

KÜLTÉRI BELTÉRI
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FORGATHATÓ A/3-AS IRÁNYÍTÓ TÁBLA ÁLLÓ A/4-ES IRÁNYÍTÓ TÁBLA

FEKVŐ A/3-AS IRÁNYÍTÓ TÁBLA

FORGATHATÓ A/4-ES IRÁNYÍTÓ TÁBLA

A1-ES IRÁNYÍTÓTÁBLA ÁLLÓ A/3-AS IRÁNYÍTÓ TÁBLA

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		 szálmagasság: 100cm

Anyaga:		 fém, műanyag 

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		  szálmagasság: 100cm

Anyaga:		  fém, műanyag  

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		  szálmagasság: 100cm

Anyaga:		  fém, műanyag  

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		  szálmagasság: 100cm

Anyaga:		 fém, műanyag  

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		 szálmagasság: 100cm

Anyaga:		 fém, műanyag 

Kiegészítők:	Printek tervezésével, logózásával és   
 nyomtatásával együtt is rendelhető

Méret:		  63 x 115 x 77 cm

Anyaga:		  fém, műanyag 

“Clip-on” rendszerű irányítótábla, magasságából és ferde 
felületéből adódóan jó rálátást biztosít. Nedvességtől óvni 
kell.

“Clip-on” rendszerű irányítótábla, magasságából és ferde 
felületéből adódóan jó rálátást biztosít. Nedvességtől óvni 
kell.

“Clip-on” rendszerű irányítótábla, magasságából és ferde 
felületéből adódóan jó rálátást biztosít. A tábla álló és fekvő 
helyzetbe is felhelyezhető. Nedvességtől óvni kell.

Mérete miatt már messziről jól látszik a táblára kihelyezett 
információ. 2 oldalú. Nedvességtől óvni kell.

“Clip-on” rendszerű irányítótábla, magasságából és ferde 
felületéből adódóan jó rálátást biztosít. Álló táblás. Nedves-
ségtől óvni kell.

“Clip-on” rendszerű irányítótábla, magasságából és ferde 
felületéből adódóan jó rálátást biztosít. Fekvő táblás. Ned-
vességtől óvni kell.

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRI

BELTÉRI
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NYUGÁGYNAPERNYŐ

ZÁSZLÓTARTÓ TALP (VAS) SZÜRKEETETŐ SZÉKPELENKÁZÓ

Kiegészítők:	nyugágy

Méret:		 300 x 300 x 256 cm

Anyaga:		 fém, fa, impregnált textil 

Méret:		 72 x 53 x 87 cm

Anyaga:		 fa, szivacs 

Kiegészítők:	napernyő  

Anyaga:		 fa, impregnált texti, fém 

Méret:		 59 x 59 x 90 cm

Anyaga:		 műanyag, fém 

Méret:		 20 x 15,5 x 60 cm

Anyaga:		 vas 

Nyári rendezvények kötelező kiegészítője. Véd a direkt  
napsugaraktól. Tökéletesen illeszkedik, nád és rattan  
bútorainkhoz is. Szeles időben össze kell zárni.

Kisgyermekkel érkezők részére fontos kiegészítő.  
A vendégek hálásak lesznek, ha erre is gondol!

Vízpartra vagy informálisabb rendezvényeken pihenő rész 
kialakításához ajánljuk.

Kisgyermekek biztonságos és könnyű étkezéséhez ajánljuk 
ezt az egyszerű etetőszéket.

2 db zászló elhelyezésére alkalmas talp. Szükséges a  
talajhoz rögzíteni.

GYEREK GARNITÚRA

 

Anyaga:		 műanyag

A gyereksarkok ideális kiegészítője. Könnyű és stabil és 
biztonságos. A gyerekek imádnak rajta rajzolni.  

KÜLTÉRI

KÜLTÉRIKÜLTÉRIKÜLTÉRI

BELTÉRIBELTÉRI
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MOBIL REGÁL BILÉTA

MOBIL REGÁL - 40 FŐS MOBIL REGÁL - 50 FŐS FOGAS - 20 FŐS

MOBIL REGÁL VÁLLFA INOX HAMUTÁL

Kiegészítők:	Vállfával is rendelhető

Méret:		 206 x 182 x 75 cm

Anyaga:		 vas 

Kiegészítők:	

Méret:		

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Bilétával is rendelhető

Méret:		 185 x 208 x 80 cm

Anyaga:		 vas 

Méret:		 5 x 0,3 x 2 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Vállfával is rendelhető

Méret:		 111 x 126-175 x 51 cm

Anyaga:		 fém 

Méret:		 25 x 58 x 25 cm

Anyaga:		 inox 

Ruhatárak, öltözők, divatbemutatók elmaradhatatlan kellé-
ke. Vállfával is rendelhető.

40 fős mobil regáljaink kiegészítő eleme.

Ruhatárak, öltözők, divatbemutatók elmaradhatatlan 
kelléke. 

50 fős mobil regáljaink kiegészítő eleme. Ruhatár kialakítása 
során nagy jelentősége van.

A  ruhaállvány 6 fix magasságba állítható.  
Maximális terhelhetőség: 35 kg. Fehér.

Kültéri és beltéri rendezvényekre egyaránt, króm kivitelű, 
igényes hamutál.

KÜLTÉRIBELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI BELTÉRI
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SZEMETES INOX - 50L FÉM IRODAI SZEMETES SZEMETES IRODAI (MŰANYAG)

CURVER MŰANYAG SZEMETES - 50L KÜLTÉRI SZIMPLA SZEMETESKÜLTÉRI DUPLA SZEMETES

Méret:		 29 x 64 x 37 cm

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	Szemeteszsákkal együtt szállítjuk

Méret:		 37 x 65 x 32 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	szemetes zsák

Méret:		 30 x 35 x 30 cm

Anyaga:		 fém

Kiegészítők:	Szemeteszsákkal együtt rendelhető.

Méret:		 93 x 98 x 50 cm

Anyaga:		 rozdaálló fém

Kiegészítők:	szemetes zsák

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	ekete huzattal is rendelhető

Méret:		 45 x 100 x 45 cm

Anyaga:		 fém 

Exklúzív rendezvények kiegészítője. Esztétikus diszkrét kivi-
tel. Harminc literes zsákolható zárt tárolórész.

Billenő tetejű, kis méretű, műanyag szemetes.

Fémhálós, irodai szemetes, ürtartalom 30l.
Szemetes zsákkal szállítjuk.

Szabadtéri rendezvényekre, családi napokra ajánljuk.  
Ürtartalma 2x120l.

Kis méretű, univerzális szemetes. 10l ürtartalom,  
zsákolható, nyitott.

rendezvényekre, családi napokra ajánljuk. Ürtartalma 120l.

KÜLTÉRIKÜLTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI BELTÉRI
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PORRAL OLTÓ 2KG

ZSANÉROS PARAVÁN KIÁLLÍTÓ ÁLLVÁNY

PORRAL OLTÓ 6 KG

PARAVÁN

TERELŐSZALAG CSÍKOS

Méret:		 106 x 220 x 51 cm

Anyaga:		 fém váz, polifoam borítás 

Méret:		  

Anyaga:		 fém, műanyag  

Méret:		 150 x 200 x 4 cm

Anyaga:		 szövet 

Méret:		  

Anyaga:		 fém, műanyag  

Kiegészítők:	egyedi tervezésű nyomatok

Méret:		 170 x 120 x 210 cm

Anyaga:		 fém, fa, műanyag 

Méret:		  

Anyaga:		 neylon 

Vas talpon, polifoam borítású állvány. Alkalmas térelválasz-
tásra, takarásra, kiállításra.

Ha fontos a biztonság. Könnyen kezelhető 2 kg-os porral 
oltó készülék. Ellenőrzött szavatosság.

Öltözőkbe, fellépők készülődéséhez kiváló.

Könnyen kezelhető 6 kg-os porral oltó készülék.  
Ha fontos a biztonság. Ellenőrzött szavatosság.

Szabadtéri kiállító állvány. Egyedi dekorációval és világítással 
is rendelhető.

Területek gyors és egyszerű lezárására, kijelölésére ajánljuk.

KÜLTÉRIBELTÉRIBELTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI BELTÉRI
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FORGALOMTERELŐ TÁBLA KESKENY FORGALOMTERELŐ TÁBLA SZÉLES

MINDKÉT IRÁNYBÓL BEHAJTANI TILOSBEHAJTANI TILOS TÁBLA EXIT TÁBLA

MEGÁLLNI TILOS TÁBLA

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 több méretben

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 60 x 0,3 x 60 cm

Anyaga:		 fém  

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 60 x 0,3 x 60 cm

Anyaga:		 fém  

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 60 x 0,3 x 60 cm

Anyaga:		 fém  

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 25 x 100 x 0,5  cm

Anyaga:		 fém  

Kiegészítők:	Terelőszlopra, csőkordonra  
 is felszerelhető.

Méret:		 60 x 0,3 x 60 cm

Anyaga:		 100 x 50 x 0,5 cm  

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

Szabadtéri és nagy tömegű nyílt rendezvények elengedhe-
tetlen eszköze.

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI
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ÜLŐPÁRNA (VÉKONY) FEHÉR ÜLŐPÁRNA (VASTAG) FEHÉR

AVATÓ OLLÓ ARANY BORDÓ AVATÓPÁRNA KICSI/NAGY AVATÓPÁRNA KIRÁLYKÉK

ÜLŐPÁRNA (VÉKONY) VAJSZÍN

Kiegészítők:	—

Méret:		 40 x 2 x 30 cm

Anyaga:		 szövet 

Kiegészítők:	—

Méret:		 40 x 2 x 30 cm

Anyaga:		 szövet 

Kiegészítők:	—

Méret:		 40 x 5 x 30 cm

Anyaga:		 szövet 

Kiegészítők:	avatópárna

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	Arany díszollóval adjuk bérbe.

Méret:		 —

Anyaga:		 szövet 

Kiegészítők:	Arany díszollóval adjuk bérbe.

Méret:		 —

Anyaga:		 bársony 

Ülőpárnáink, műanyag székeink kiegészítő eleme. Ülőpárnáink, műanyag székeink kiegészítő eleme. Ülőpárnáink, műanyag székeink kiegészítő eleme.

Avatópárnával együtt megnyitókra, gyár avatókra ajánljuk. Egy elegáns bordó textilborítású könnyű díszpárna melyet 
igény szerint díszítószalaggal is ellátunk ünnepi avatókhoz.

Puha tapintású kék plüss borítású díszpárna melyet igény 
szerint dísszalaggal látunk el. Ünnepi avató kiegészítője..

KÜLTÉRIKÜLTÉRIKÜLTÉRI

BELTÉRI BELTÉRI BELTÉRI
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VILÁGÍTÓ KASPÓ KICSI MŰBUKSZUSSAL

HORDÓ

LAKK KASPÓ KICSI MŰBUKSZUSSAL LAKK KASPÓ NAGY MŰBUKSZUSSAL

LAKK KASPÓ FEKVŐ FEHÉR

Kiegészítők:	grafikázható

Méret:		 NAGY: 59 x 59 x 85 cm  
 KICSI: 51 x 51 x 85 cm

Anyaga:		 fém 

Kiegészítők:	Élőnövény-
nyel is rendelhető.

Méret:		 40 x 90 x 40 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Élőnövénnyel is rendelhető.

Méret:		 50 x 50 x 95 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Élőnövénnyel is rendelhető.

Méret:		 40 x 40 x 75 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kiegészítők:	Élő és műnövénnyel együtt  
 is rendelhető.

Méret:		 75 x 43 x 30 cm

Anyaga:		 műanyag 

Kültéri rendezvényekre ajánljuk térelemnek, dekorációnak. 
Fáklyás felvonulásnál kiválóan alkalmas a használt, még égő 
fáklyák gyűjtésére is.

Színpad mellé, bejáratokhoz vagy bármely más területek 
barátságosabbá tételéhez ajánljuk.

Színpad mellé, bejáratokhoz vagy bármely más területek 
barátságosabbá tételéhez ajánljuk.

Színpad mellé, bejáratokhoz vagy bármely más területek 
barátságosabbá tételéhez ajánljuk.

Élő és műnövénydíszek elhelyezésére alkalmas, lakkozott, 
fehér színű kaspó.

KÜLTÉRI

KÜLTÉRIKÜLTÉRI

POKRÓC

Kiegészítők:	—

Méret:		 —

Anyaga:		 — 

Szabadtéri rendezvények kiegészítőjeként, ülőgarnitúrá-
inkhoz kiváló kiegészítő. jó szolgálatot tesz a hűvösebb 
napokon.

KÜLTÉRI

KÜLTÉRI

BELTÉRI
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