
Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Ballonpilaar met reclamebord            € 460,00
 

Veel toegepaste opties

   Belettering op reclamebord
     2 stickers (voor en achter) Full Color               € 15,00

   Verlichting voor reclamebord
     LED driver met 6 LED lampjes
     Inclusief bekabeling in de pilaar                       € 35,00

     10.000 mAh powerbank
     Inclusief oplaadadapter                                    € 20,00

   Verzwaring voor de voet
      Voet bij levering verzwaard met ca. 10 kg      inclusief

 

Maten
Hoogte   : 221 cm
Hoogte zonder reclamebord: 174 cm
Footprint : 50,3 x 50,3 cm
Sticker diameter : 46,9 cm

Materiaal 
Alle componenten worden waar mogelijk vervaardigd uit gerecycled kunststof en 
zijn aan het eind van hun levensduur weer recyclebaar. De UV coating garandeert 
de kwaliteit en de kleurechtheid. Daardoor is het geschikt voor permanent (buiten)gebruik. 

Opties/Mogelijkheden 
✓ LED verlichting in het reclamebord gevoed door een powerbank. 
✓ Standaard van 9 lagen ballen kan gewijzigd worden. 
✓ Door het toevoegen van een tafelblad set kan de pilaar omgebouwd 
    worden tot een statafel 
✓ Beugel set voor het bevestigen van bijvoorbeeld een kliklijst, LED Board 
    of brochurehouder. 
✓ De voet kan worden verzwaard door deze te vullen met grind, cement of 
    beton.



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Ballonpilaar met topbal                      € 390,00
 

Veel toegepaste opties

   Verzwaring voor de voet
      Voet bij levering verzwaard met ca. 10 kg      inclusief

   Beschermhoes
      Kunststof beschermhoes voor pilaren             € 20,00

 

Maten
Hoogte   : 191 cm
Hoogte zonder topbal: 174 cm
Footprint : 50,3 x 50,3 cm

Materiaal 
Alle componenten worden waar mogelijk vervaardigd uit gerecycled kunststof en 
zijn aan het eind van hun levensduur weer recyclebaar. De UV coating garandeert 
de kwaliteit en de kleurechtheid. Daardoor is het geschikt voor permanent (buiten)gebruik. 

Opties/Mogelijkheden 
✓ Standaard van 9 lagen ballen kan gewijzigd worden. 
✓ Door het toevoegen van een tafelblad set kan de pilaar omgebouwd worden tot een
   statafel 
✓ Beugel set voor het bevestigen van bijvoorbeeld een kliklijst, LED Board 
    of brochurehouder. 
✓ De voet kan worden verzwaard door deze te vullen met grind, cement of 
    beton.



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Ballon poort                                  € 1.340,00
 

Maten
Hoogte   : 255 cm
Doorloop hoogte: 211 cm
Doorloop breedte: 202 cm
Footprint : 50,3 x 50,3 cm
Sticker diameter: 46,9 cm

Opties/Mogelijkheden 
✓ LED verlichting in het reclamebord gevoed door een powerbank. 
✓ Standaard van 9 lagen ballen kan gewijzigd worden. 
✓ Door het toevoegen van een tafelblad set kan de pilaar omgebouwd 
 worden tot een statafel 
✓ Beugel set voor het bevestigen van bijvoorbeeld een kliklijst, LED Board 
 of brochurehouder. 
✓ De voet kan worden verzwaard door deze te vullen met grind, cement of 
 beton.

Veel toegepaste opties

   Belettering op reclamebord
     4 stickers (voor en achter) Full Color         € 25,00

   Verlichting voor reclamebord
     2x LED driver met 2x6 LED lampjes
     Inclusief bekabeling in de pilaar                 € 70,00

     2x 10.000 mAh powerbank
     Inclusief oplaadadapter                              € 40,00

   Verzwaring voor de voet
      Voet verzwaard met ca. 10 kg                   inclusief



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Ballonstatafel                                      € 350,00
 

Veel toegepaste opties

   Belettering op het tafelblad
      1 sticker krasvast en Full Color                      inclusief

   Verzwaring voor de voet
      Voet bij levering verzwaard met ca. 10 kg      inclusief

 

Maten
Hoogte tafelblad: 104 cm
Footprint : 50,3 x 50,3 cm
Tafelblad diameter: 69,2 cm

Materiaal 
Alle componenten worden waar mogelijk vervaardigd uit gerecycled kunststof en 
zijn aan het eind van hun levensduur weer recyclebaar. De UV coating garandeert 
de kwaliteit en de kleurechtheid. Daardoor is het geschikt voor permanent (buiten)gebruik. 

Opties/Mogelijkheden 
✓ LED Verlichting in het reclamebord gevoed door een powerbank.
✓ Bovendeel met reclamebord kan eenvoudig verwijderd worden.
✓ In de statafel kan een parasol worden geplaatst met diameter van 25 mm.
✓ De voet kan worden verzwaard door deze te vullen met grind, cement of beton.



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Ballonstatafel met reclamebord            € 450,00
 

Veel toegepaste opties

   Belettering op reclamebord
     2 stickers (voor en achter) Full Color               € 15,00
   Belettering op het tafelblad
     1 sticker krasvast en Full Color                        inclusief

   Verlichting voor reclamebord
     LED driver met 6 LED lampjes
     Inclusief bekabeling in de pilaar                       € 35,00

     10.000 mAh powerbank
     Inclusief oplaadadapter                                    € 20,00

   Verzwaring voor de voet
      Voet bij levering verzwaard met ca. 10 kg       inclusief

 

Maten
Hoogte   : 221 cm
Hoogte tafelblad: 104 cm
Footprint : 50,3 x 50,3 cm
Tafelblad diameter : 69,2 cm

Materiaal 
Alle componenten worden waar mogelijk vervaardigd uit gerecycled kunststof en 
zijn aan het eind van hun levensduur weer recyclebaar. De UV coating garandeert 
de kwaliteit en de kleurechtheid. Daardoor is het geschikt voor permanent (buiten)gebruik. 

Opties/Mogelijkheden 
✓ LED Verlichting in het reclamebord gevoed door een powerbank.
✓ Bovendeel met reclamebord kan eenvoudig verwijderd worden.
✓ In de statafel kan een parasol worden geplaatst met diameter van 25 mm.
✓ De voet kan worden verzwaard door deze te vullen met grind, cement of 
   beton.



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

  

 Trossen
 

Boomtros met
9 ballen

€ 150,00

Boomtros met
13 ballen - 3 lagen

€ 175,00

Tros hangend

€ 32,50
Bloemtros met

5 ballen

€ 120,00€ 55,00

5 ballen

9 ballen

Boomtros opties

Blad met presentatiebal meerprijs

€ 20,00

Boomtros met
17 ballen - 4 lagen

€ 190,00



Prijslijst
Duurzame Ballondecoratie

Kleuren
Uit de set van standaardkleuren kunnen al veel combinaties worden gemaakt.
Deze kleuren hebben wij standaard op voorraad en de genoemde prijzen zijn
inclusief deze kleuren.
Op verzoek maken wij ook ballonnen in uw eigen kleuren waarmee de
mogelijkheden helemaal onbeperkt worden.

 

Meerprijs voor kleuren op maat
Standaard kleuren uit de kleurwijzer (UN nummers)
Per 1 kg voor ca. 75 ballen                                                     € 37,50
PMS Kleur op maat

Kleurontwikkeling incl. 3 kg kleurstof voor ca. 230 ballen       € 250,00

Kleurwisselkosten per kleur                                                    € 150,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief montagekosten en transport


