Funk it Up! vertaalt, versterkt en ondersteunt de boodschap van
uw evenement door middel van inrichting en decoratie.
Sinds 2002 hebben wij honderden opdrachten met succes afgerond.
Funk it Up! staat voor creativiteit, goede service en uitstekende kwaliteit
voor een betaalbare prijs.
In deze brochure vindt u een aantal decoratie en
inrichtingsmogelijkheden die wij kunnen aanbieden. Past het thema of
stijl niet precies bij wat u zoekt? Neem dan contact met ons op en wij
maken graag een vrijblijvende offerte voor u op maat. Wij werken met
budgetten vanaf € 1000,Wij zijn vernieuwend en veelzijdig.
Fris, funky, stijlvol en een tikje gewaagd!
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If you do
Funk it Up! Event styling

Loungehoeken
Een loungehoek is een plek om tijdens een evenement even tot rust te komen of om
met iemand rustig een gesprek te kunnen voeren. De hoek is ingericht met
comfortabele banken en/of kussens.
Hieronder en op de volgende pagina ziet u een aantal voorbeelden van verschillende
lounges en de kosten hiervan. Alle lounges kunnen anders worden gecombineerd.
Als u bijvoorbeeld meer of minder van een bepaald meubelstuk wilt is dat mogelijk.
Alle prijzen zijn exclusief transportkosten.

Business lounge

Seminar lounge

Verkrijgbaar in zwart en wit.

Zitzakken verkrijgbaar in diverse
kleuren.

1 Loungebank met rug en armleuning
3 Lounge elementen zonder rug en
armleuning
1 Loungetafel				
Kussens				
1 Bloemstuk en kaarsen
Kosten: € 345,-

5 Zitzakken		
1 Loungetafel			
1 Bloemstuk en kaarsen
Kosten: € 295,-

Turkse lounge
6 Delen verhoging
5 Lounge matrassen
Kussens
Tapijt
Drapering achtergrond
2 Loungetafels
2 Waterpijpen
2 Bloemstukken en kaarsen
Kosten: € 680,-

Nederlandse lounge
2 Steigerhouten loungebanken
2 Steigerhouten loungestoel		
Kussens				
Bloemstuk en kaarsen
Kosten: € 275,-

Spaanse lounge
4 Delen Spaanse loungebanken
6 Loungepoefjes
1 Spaanse loungetafel
1 Bloemstuk en Kaarsen
Kosten: € 680,-

Oosterse lounge
5 Loungematrassen
2 Loungetafels
Kussens		
Drapering stof
Bloemstukken
Kaarsen
Kosten: € 425,-

Banners
Banners zijn lange stroken stof van meestal 1.50m breed. De lengte wordt aangepast
aan de desbedreffende ruimte. De banners zijn in diverse kleuren en motieven
beschikbaar. We werken veel met banners omdat we hiermee snel een
ruimte kunnen omtoveren in een andere sfeer. Ook kunnen banners worden gebruikt
om ruimtes te verdelen en intieme plekken te creëren
Kosten banners:
tot 3m € 30,tot 5m € 50,-

Eye-catcher bloemstuk
Deze grote bloemstukken worden met zijde bloemen en groen samengesteld, vaak in
combinatie met een wilgenfontein, takken, grote veren, etc. Met een zuil is een
eye-catcher bloemstuk gemiddeld 2m hoog. Hierdoor vallen ze goed op in grote
ruimtes. Verse bloemen zijn ook een mogelijkheid.
Een eye-catcher bloemstuk kost tussen de € 60,- en € 100,Dit is afhankelijk van het materiaalgebruik.

Lopers, tapijt en afzetpalen
Lopers kunnen worden gebruikt om snel een sfeer te creëren maar zijn ook efficient
in te zetten als bewegwijzering. Een loper kan ook worden gebruikt als tapijt onder
bijvoorbeeld een lounge. Een loper is standaard 2m breed en de lengte is naar keuze.
Er kunnen ook afzetpalen met koord langs een loper worden geplaatst.
Kosten:
Lopers in alle kleuren hieronder weergegeven € 5,- per m2
Afzetpaaltjes € 10,- per paal met koord

Tafelbloemstukken en kaarsen
Wij gebruiken graag bloemstukken als decoratie op loungetafels, dinertafels en
statafels. De kleur en de geur van verse bloemen verrijkt de belevenis van de gasten.
Kosten
Tafelbloemstukken € 15,- tot € 20,Kaarsen € 2 per stuk

Tot slot
Bent u nieuwsgierig geworden van deze brochure? We hebben u nog veel meer te
bieden!
Bel of mail ons voor meer informatie of een knallende offerte... no strings attached!
Wij horen graag van u.
Hartelijke groeten,
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Funk it Up! Event Styling
Horn 753
1381 HA
Weesp
http://www.funkitup.nl
Tel: 0294 770 364
Mob: 0644122188

