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Special effects verhuur, complete producten met de 
benodigde crew en transport naar elke plaats in Nederland. 
Producten om uw evenement te onderscheiden en uw 
bezoekers te verrassen op elk gewenst moment.

Kijk online naar het meest actuele assortiment van special 
effects en bekijk direct de prijs, beschikbaarheid en 
functionaliteit. Alle aangeboden special effects worden 
afgeleverd, indien van toepassing geplaatst en bediend 
door ervaren crew. 

Functionaliteit
Special effects geven elke happening onvergetelijke 
en unieke accenten. Niet voor niets gaan de meest 
heftige showmomenten, onthullingen en spectaculaire 
presentaties gepaard met special effects. Met buiten-
verlichting zet u gehele gebouwen in kleur, confetti en 
vuureffecten ondersteunen en versterken het moment 
waarop iedereen heeft gewacht. 

Of het nu gaat om een bedrijfsopening, evenement, 
voorstelling of theatershow, special effects brengen 
overal net dat stukje meer. Laat u adviseren over het 
meest geschikte effect voor uw toepassing.

Kenmerken
-  Eenvoudige systemen, zelf te bedienen,
 afgeleverd op elke plaats in Nederland
-  Uitgebreide systemen, inclusief transport,
 op-, afbouw en begeleiding
-   Veiligheid, A-merk producten,
 voorzien van alle benodigde keuringen
-  Uitgebreid assortiment
-  Inclusief benodigde verbruiksmaterialen
 volgens beschrijving bij het product
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Online direct de prijs berekenen voor alle plaatsen in Nederland.

Online de beschikbaarheid van producten voor de gewenste data bekijken of 
opvragen.

Online vrijblijvend voor enkele dagen een optie op producten plaatsen.

Online producten reserveren, op- & afbouw informatie en indien van toepassing 
plattegronden of andere documenten uploaden.

Online uitgebreide productinformatie van alle producten.

Online fotogalerie, productafbeeldingen en productinformatie sheets.

Online inzicht in uw lopende bestellingen en toegang tot eerder uitgevoerde 
bestellingen. Documentbeheer voor het plaatsen en beheren van plattegronden 
en andere documenten.
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