
Ballonnenkoerier nl.
BALLONNENDECORATIES

Ballonnen zijn niet meer weg te denken bij een feest of trouwerij. 
Hiermee tover je een restaurant direct om tot een feestlocatie. 

In deze flyer vindt je een aantal van onze bestsellers. Voor meer 
informatie heten we je van harte welkom in onze winkel.

Tafelstukje klein
Tafeldecoratie (binnen)

Tafelstukje van ongeveer 25 cm 
hoog.

Tip: Geschikt voor op de bar, op 
tafel of bij de cadeautafel.

Surf & Beach arrangement:
4 + 1 GRATIS

€ 3,95 per st.

Tafelstukje groot
Tafeldecoratie (binnen)

Tafelstukje van ongeveer 50 cm 
hoog.

Tip: Geschikt voor op de bar, op 
tafel of bij de cadeautafel.

+ gratis standaardprint!

€ 7,95 per st.

Tros van 3 heliumballonnen
Tafel- / vloerdecoratie (binnen)

3 heliumballonnen aan een 
feestelijk gewichtje. Hoogte 1,40 
mtr (tafel) / 2,00 mtr (vloer).

Surf & Beach arrangement:
8 + 1 GRATIS

vanaf € 6,95 per st.

Tros van 10 heliumballonnen
Vloerdecoratie (binnen)

10 heliumballonnen aan een 
feestelijk gewichtje. Hoogte 2,00 
mtr (vloer).

Surf & Beach arrangement:
5 + 1 GRATIS

vanaf € 14,95 per st.

Cloudbuster helium medium
Vloerdecoratie (binnen)

Medium ballon (40 cm) op een 
hoogte van 2,00 mtr.

Surf & Beach arrangement:
4 + 1 GRATIS

vanaf € 8,95 per st.

Cloudbuster helium XL
Vloerdecoratie (binnen)

XL ballon (65 cm, rond) op een 
hoogte van 2,00 mtr.

Surf & Beach arrangement:
4 + 1 GRATIS

vanaf € 22,50 per st.

Tros van 5 heliumballonnen
Tafel- / vloerdecoratie (binnen)

5 heliumballonnen aan een 
feestelijk gewichtje. Hoogte 1,40 
mtr (tafel) / 2,00 mtr (vloer).

Surf & Beach arrangement:
8 + 1 GRATIS

vanaf € 8,95 per st.

Tros van 7 heliumballonnen
Tafel- / vloerdecoratie (binnen)

7 heliumballonnen aan een 
feestelijk gewichtje. Hoogte 1,40 
mtr (tafel) / 2,00 mtr (vloer).

Surf & Beach arrangement:
5 + 1 GRATIS

vanaf € 11,95 per st.

Strandpaviljoen Surf & Beach, Katwijk
Stel je eigen arrangement hieronder samen en maak ook gebruik 
van de voordelige kortingsarrangementen!
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Ballonnenrozet luxe
Plafonddecoratie

Ongeveer 40 cm doorsnede.

Tip: Geschikt om vast te maken 
aan balken, palen of andere be-
vestigingspunten aan het dak of 
aan de wand.

Surf & Beach arrangement:
5 + 1 GRATIS

vanaf € 6,95 per st.

Ballonnenprop luxe
Plafonddecoratie

Ongeveer 50 cm diameter.

Tip:Geschikt om vast te maken 
aan balken, palen of andere
bevestigingspunten aan het dak.

Surf & Beach arrangement:
5 + 1 GRATIS

vanaf € 9,95 per st.

Ballonnenboompje standaard
Vloerdecoratie

Hoogte 1,50 mtr op standaard.

Tip: 2 stuks voor een opvallende 
entree!

vanaf € 24,95 per st.

Ballonnenboompje luxe
Vloerdecoratie

Hoogte 1,50 mtr op standaard.

Tip: 2 stuks voor een opvallende 
entree!

+ gratis standaardprint!

vanaf € 26,95 per st.

Ballonnenpilaar budget
Vloerdecoratie

Hoogte 2,00 mtr op standaard. 
Met XL ballon 65 cm (rond).

Tip: 2 stuks voor een opvallende 
entree!

vanaf € 34,50 per st.

Ballonnenpilaar luxe
Vloerdecoratie

Hoogte 2,00 mtr op standaard. 
Met XL ballon 65 cm (rond).

Tip: 2 stuks voor een opvallende 
entree!

vanaf € 52,50 per st.

Ballonnenboog standaard (dubbele deur)
Vloerdecoratie

Breedte doorgang 2,00 mtr, andere maten ook mogelijk.

vanaf € 109,95 per st.

Handig om te weten
Ballonnen gevuld met helium zijn zeer kwetsbaar en alleen 
geschikt om binnen te plaatsen. Buiten plaatsen wordt zeer
afgeraden, dit kan mogelijk alleen als het windstil is. 

Ballonnen op een standaard zijn wel geschikt om buiten te
plaatsen, dit heeft natuurlijk wel invloed op de levensduur.

Ballonnen gevuld met helium hebben een beperkte zweefduur. 
Met HiFLOAT behandeling kan de zweefduur worden verlengd.

Indien je langer dan een dag gebruik wilt maken van de decoraties 
is het verstandig dit door te geven bij je bestelling. Wij geven je 
graag advies.

100% biologisch 
afbreekbare latexballonnen


