Budget rode loper
Gemaakt voor eenmalig en niet al te intensief gebruik.
De rode loper is gemaakt van een vilt-achtige stof en is zeer dun.
Leuk om bijvoorbeeld een klein privé feestje een leuke entree te
geven.
De loper is 4.5 meter lang en 60 cm breed. Aan de randen voorzien
van plakstrips om de loper aan de vloer vast te zetten.
Kosten: € 12.95 per stuk incl. 21% BTW, excl. verzendkosten
Luxe Rode loper
Deze rode loper is de betere keuze als het er goed moet uitzien,
er redelijk wat mensen overheen moeten. De loper geeft niet af bij
regen en heeft brandnorm CFL-S1. De loper is 1 meter breed en
leverbaar in 5 of 10 meter lengte.
Wij verkopen deze rode loper voor eenmalig gebruik, maar
(afhankelijk van gebruik) zou hij best meermalen mee kunnen gaan.
Om omkrullen van de rand en verschuiven tegen te gaan adviseren
wij om de loper vast te zetten met (rood) ducttape en/of dubbelzijdig
tape (niet inbegrepen, wel leverbaar)
Kosten: € 35 per stuk (5 meter) incl. 21% BTW, excl. reis- of
verzendkosten
Voor beide lopers geld dat deze perfect kunnen worden aangevuld
met chromen afzet paaltjes en/of ballondecoratie.

Kosten: 		
Reiskosten: 		
Tijdsduur: 		
Capaciteit: 		

vanaf € 12.95
€ 0.56 per km heen en terug
onbeperkt
+/- 200 kinderen (eigen geluid)

Bijzonderheden:
De budget loper heeft dubbelzijdige tape strips aan de
onderkant zitten, deze zijn echter niet heel sterk. Extra
bevestigingsmateriaal is dus aan te raden.
Wij kunnen extra bevestigingsmateriaal leveren:
- Rode gaffertape, rol van 50 meter: € 15 incl. 21% BTW

Inbegrepen:
Budget loper:
1 rode loper, 60 cm breed, 4,5 meter lang voorzien van
dubbelzijdig tape stripjes
Luxe loper:
1x Rode loper, 1 meter breed (5 of 10 meter lang)
Benodigd:
- Ruimte van 1 meter breed voor uitleggen loper
- Bevestigingsmateraal (luxe loper)

Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, tenzij anders vermeld. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen.
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