®

®

®

UL. KINESKOPOWA 1, BUDYNEK D/ FRONT HALI, 05-500 PIASECZNO/ K. WARSZAWY
tel. +48 884 902 855 email: BIURO@RENTABAR.PL

KATALOG
MEBLI EVENTOWYCH

UDANY EVENT, KTÓRY WYRÓŻNI MARKĘ LUB FIRMĘ NA TLE KONKURENCJI jest często jednym

SPIS TREŚCI
Bary

O NAS

z najważniejszych celów marketingowych. Z rentabar.pl osiągniesz to z łatwością, gdyż
posiadamy największy wybór nowoczesnych mebli oraz stref barowo-lounge’owych. Specjalizujemy się również w projektowaniu oraz realizacji niezwykłych scenografii eventowych.
Potrafimy sprostać każdym wymaganiom, a grono naszych zadowolonych klientów wciąż
rośnie. Nasza wypożyczalnia mebli jest gwarancją najlepszego eventu Waszej firmy.
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BARY

Bar MILO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm

gł. 90 cm x dł. 140 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym i RGB
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

Corner MILO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm

gł. 90 cm x dł. 100 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym i RGB
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

4

5

Bar i Corner
MILO SOFT

Bar MILO SOFT


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja
 stanowisko

®

ekspozycyjne



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm

gł. 90 cm x szer. 140 cm
 materiał biały polietylen
 pikowany białą eco skórą

CENA
WYPOŻYCZENIA

Corner MILO SOFT


(netto za 1 moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja
 stanowisko

®

ekspozycyjne



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm

gł. 100 cm x szer. 100 cm
 materiał biały polietylen
 pikowany białą eco skórą

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za 1 moduł)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł
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Bar EDGE

Bar EDGE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy / możliwość

stworzenia wyspy
 stanowisko na kawę
 recepcja


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 115 cm

x szer. 124 cm x gł. 79 cm
 materiał polietylen
 podświetlenie w kolorze białym lub LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

Corner EDGE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 djka
 recepcja / stanowisko dla hostess
 ekspozycja produktów
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 115 cm x szer. 108 cm

x gł. 82 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł
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EDGE WINE BOX


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stanowisko barowe
 ekspozycja produktów
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 80 cm

x szer. 122 cm x gł. 62 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie białe

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

EDGE CATERING BOX


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stanowisko barowe
 ekspozycja produktów
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 80 cm

x szer. 122 cm x gł. 62 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie białe

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł
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Bar LINE

Bar LINE
PRZEZNACZENIE



 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja
 stanowisko

®

ekspozycyjne



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 108 cm

gł. 75 cm x dł. 140 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze

białym
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za 1 moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

Corner LINE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 stanowisko dla hostess
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne
 element scenograficzny
 możliwość brandingu


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 108 cm x gł. 75 cm x dł. 90 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym
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DESIGN

Italy

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł
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Bar ERICE

Bar ERICE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 stanowisko cateringowe
 dj’ka
 stanowisko ekspozycyjne
 recepcja


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 100 cm x szer. 165 cm x gł. 60 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym lub LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

 możliwość brandingu
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Bar VOGUE LIGHTS

Bar VOGUE LIGHTS


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 możliwość tworzenia

wyspy barowej
 djka
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm

gł. 70 cm x dł. 160 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze

białym
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł

Corner VOGUE LIGHTS


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 djka
 stanowisko cateringowe
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne
 stanowisko dla hostess


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm x gł. 70 cm

x dł. 105 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym
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CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł
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Bar VOGUE

 PRZEZNACZENIE
 PRZEZNACZENIE
 na zewnątrz
 na zewnątrz
 do wewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 bar modułowy
możliwość
tworzenia
wyspy
barowej
 PRZEZNACZENIE
możliwość
tworzenia
wyspy
barowej
djka
zewnątrz
 na
djka
recepcja
wewnątrz
 do
recepcja
stanowisko
ekspozycyjne
modułowy
 bar
stanowisko
ekspozycyjne
 możliwość tworzenia wyspy barowej
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 djka
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TECHNICZNY
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x gł.
7070
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 recepcja
wymiary
wys.
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x gł.
x dł.
160
materiał
biały
polietylen
ekspozycyjne
 stanowisko
materiał
biały
polietylen
 możliwość brandingu
 możliwość brandingu
 OPIS TECHNICZNY
DESIGN
wys.
 wymiary
DESIGNItaly
Italy110 cm x gł. 70 cm x dł. 160 cm
 materiał biały polietylen
 możliwość brandingu

DESIGN

Italy

 stanowisko cateringowe
OPIS
 recepcja
OPISTECHNICZNY
TECHNICZNY
wymiary
wys.
110
cmcm
x gł.
7070
cmcm
x dł.
105
cmcm
stanowisko
ekspozycyjne
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x gł.
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dla
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 stanowisko
materiał
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DESIGN
Italy
TECHNICZNY
 OPIS
DESIGN
Italy
 wymiary wys. 110 cm x gł. 70 cm x dł. 105 cm
 materiał biały polietylen
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DESIGN

Italy

(nettoza
za moduł)
moduł)
(netto
(netto za
moduł)
1
dzień
290
zł
440
dodo
3 dni
zł zł
3 dni 440
do
3
dni
360
zł
880
dodo
7 dni
880zł zł
7 CENA
dni
do 7 dni 720 zł

WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
do 3 dni 440 zł
do 7 dni 880 zł

CORNER
CORNERVOGUE
VOGUE
Corner VOGUE
CORNER

 PRZEZNACZENIE
 PRZEZNACZENIE
 na zewnątrz
 na zewnątrz
 do wewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 bar modułowy
djka
 PRZEZNACZENIE
djka
stanowisko
cateringowe
na
zewnątrz
 stanowisko
cateringowe
recepcja
do
wewnątrz
 recepcja
stanowisko
ekspozycyjne
modułowy
 bar
stanowisko
ekspozycyjne
stanowisko
dla
hostess
djka
 stanowisko dla
hostess



CENA
CENA
CENA
WYPOŻYCZENIA
WYPOŻYCZENIA
WYPOŻYCZENIA

®



®

Bar
BarVOGUE
VOGUE
Bar VOGUE

CENA
CENA
WYPOŻYCZENIA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
(netto)
400
zł zł
dodo
3 dni
400
3 dni
800
zł zł
dodo
7 dni
CENA
800
7 CENA
dni

WYPOŻYCZENIA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
(netto)
1 dzień
400złzł
do
3 dni 250
do73dni
dni800
300 zł
zł
do
do 7 dni 600 zł
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Bar TETRIS

Bar TETRIS
DOSTĘPNA KOLORYTYKA


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stanowisko na kawę

®

 bar modułowy
 recepcja


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 111 cm x gł. 80 cm x szer. 145,5 cm
 podświetlenie w 8 kolorach LED RGB
 sterowanie pilotem
 blat roboczy stal nierdzewna
 materiał biały polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł
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Bar ICEBERG



PRZEZNACZENIE

®

Bar ICEBERG

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 bar modułowy
 djka
 stanowisko cateringowe
 recepcja
 stanowisko ekspozycyjne


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 101 cm x gł. 80 cm x dł. 160 cm
 długość 160 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym
 możliwość brandingu

22

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł
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Bar WHITE CHOCOLATE



PRZEZNACZENIE

®

MOŻLIWOŚĆ BRANDINGU

Bar
WHITE CHOCOLATE

 wewnątrz
 bar modułowy
 recepcja


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 118 cm x gł. 75 cm x szer. 120 cm
 pikowanie białą skórą
 podświetlany front i blat górny
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł
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Bar DARK CHOCOLATE

Bar
DARK CHOCOLATE

PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

®



 bar modułowy
 recepcja


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 118 cm x gł. 75 cm x szer. 120 cm
 pikowanie czarną skórą
 podświetlany front i blat górny
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
1 dzień 290 zł
do 3 dni 360 zł
do 7 dni 720 zł
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PRZEZNACZENIE

Bar
CORNER DARK



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 narożniki linii barowej White Chocolate

 narożniki linii barowej Dark Chocolate

 ekspozycja kieliszków

 ekspozycja kieliszków

 element dekoracyjny

 element dekoracyjny



OPIS TECHNICZNY



 wymiary wys. 117 cm x gł.74 cm x szer. 74 cm
 pikowanie białą skórą

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 117 cm x gł. 74 cm x szer. 74 cm

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

28

®



®

Bar
CORNER WHITE

 pikowanie czarną skórą

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł
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Bar ECO WOOD

®

Bar ECO WOOD



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 element strefy ECO WOOD


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 110 cm x gł. 80 cm x szer. 120 cm
 materiał drewno polerowane
 blaty białe PCV
 podświetlenie LED RGB

30

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za moduł)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 500 zł

31

EKSPOZYCJA
PRODUKTÓW
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WIND

WIND


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 podświetlana reklama
 wszechstronny branding
 recepcja
 na tył lady
 punkt informacyjny
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 200 cm

gł. 33 cm x szer. 136 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze
białym
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 300 zł
do 3 dni 500 zł
do 7 dni 1000 zł

34
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EXPO

EXPO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 podświetlana reklama
 wszechstronny branding
 recepcja
 na tył lady
 punkt informacyjny
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 200 cm

gł. 76 cm x szer. 80 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 300 zł
do 3 dni 500 zł
do 7 dni 1000 zł
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Regał WAVE

Kaseton WALL



PRZEZNACZENIE

®

®

logo



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 kaseton z wymienną grafiką

 wystawka na butelki

 element scenograficzny

 ekspozycja produktów




OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 210 cm x gł. 45 x szer. 80 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym
 możliwość brandingu

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 225 cm

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 390 zł
do 3 dni 490 zł
do 7 dni 980 zł

x szer. 100 cm
 kolor biały
 podświetlenie

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 400 zł
do 3 dni 500 zł
do 7 dni 900 zł

38

39

Regał EDGE

Regał EDGE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 wystawka na butelki
 ekspozycja produktów



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 101 cm

gł. 51 cm x szer. 81 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze

białym
 możliwość brandingu

40

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 400 zł
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Regał PLAY

Regał PLAY
PRZEZNACZENIE



 na zewnątrz
 do wewnątrz
 wystawka na butelki



OPIS TECHNICZNY

®

 ekspozycja produktów

 wymiary wys. 150 cm





gł. 50 cm x szer. 80 cm
wys. z podestem 220 cm
materiał biały polietylen
podświetlenie w kolorze
białym
możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto za 1 moduł)
1 dzień 330 zł
do 3 dni 400 zł
do 7 dni 800 zł



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 wystawka na butelki
 ekspozycja produktów



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 150 cm
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gł. 50 cm x szer. 80 cm
wys. z podestem 220 cm
materiał biały polietylen
podświetlenie w kolorze
białym
możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 330 zł
do 3 dni 400 zł
do 7 dni 800 zł

43

SOFY
I SIEDZISKA

®

Fotel MIA



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 73 cm x szer. 102 cm
 materiał biały polietylen
 wykończenie biała skóra
 podświetlenie w kolorze białym

44

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

45

Puf MIA

Moduł MIA
PRZEZNACZENIE



 do wewnątrz

 element modułowy

 element modułowy

®

 na zewnątrz

 do wewnątrz
 siedzisko lub część kanapy


 siedzisko

OPIS TECHNICZNY



 wymiary wys. 73 cm

szer. 60 cm x gł. 81 cm
 wykończenie biała skóra
 podświetlenie w kolorze białym

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 41 cm

 materiał biały polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł
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PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz

®



szer. 60 cm x gł. 60 cm
 materiał biały polietylen
 wykończenie biała skóra
 podświetlenie w kolorze białym

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 80 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł
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Siedzisko BENE

Siedzisko BENE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 siedzisko modułowe



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 42 cm

gł. 66 cm x szer. 156 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł
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VITTORIA WHITE

Fotel VITTORIA WHITE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy lounge Vittoria


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 77 cm

x szer. 85 cm x gł. 78 cm
 materiał biały polietylen
 siedzisko biała tkanina
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

Sofa VITTORIA WHITE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy

lounge Vittoria


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 77 cm

x szer. 165 cm
x gł. 78 cm
 materiał
biały polietylen
 siedzisko biała tkanina
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 190 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

50
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VITTORIA BLACK

Fotel VITTORIA BLACK


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy lounge Vittoria


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 77 cm

x szer. 85 cm x gł. 78 cm
 materiał biały polietylen
 siedzisko czarna skóra
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

Sofa VITTORIA BLACK


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy

lounge Vittoria


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 77 cm

x szer. 165 cm
x gł. 78 cm
 materiał
biały polietylen
 siedzisko czarna skóra
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 190 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

52
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JET LINE LIGHTS

Fotel JET LINE LIGHTS


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy lounge Jet Line


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 72 cm x szer. 70 cm

x gł. 62 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB / akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

Siedzisko JET LINE LIGHTS



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 siedzisko
 element strefy lounge Jet Line


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 42 cm x dł. 175 cm x szer. 145 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB / akumulator

54

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 320 zł
do 7 dni 640 zł

55
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57

JET LINE COFFEE

®

Fotel JET LINE COFFEE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element strefy lounge

Jet Line Coffee


OPIS TECHNICZNY

 wymiary

wys. 72 cm x szer. 70 cm
x gł. 62 cm
 materiał polietylen
 kolor brązowy

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

®

Siedzisko JET LINE COFFEE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 siedzisko
 element strefy lounge Jet Line Coffee


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 42 cm x dł. 175 cm x szer. 145 cm
 materiał polietylen
 kolor brązowy

58

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 320 zł
do 7 dni 640 zł

59

Strefa Lounge JET LINE
przykładowe ustawienia
Artykuł
Siedzisko JET LINE - 2 szt.
Wymiary
szer. 350 x gł. 145 x wys. 42

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 2 szt.
Wymiary
szer. 344 x gł. 170 x wys. 42

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 4 szt.
Wymiary
szer. 434 x gł. 434 x wys. 42

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 4 szt.
Wymiary
szer. 300 x gł. 657 x wys. 42
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Artykuł
Fotel JET LINE - 4 szt.
Wymiary
szer. 280 x gł. 62 x wys. 72

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 2 szt.
Fotel JET LINE - 4 szt.
Wymiary
szer. 630 x gł. 145 x wys. 72

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 4 szt.
Fotel JET LINE - 5 szt.
Wymiary
szer. 714 x gł. 504 x wys. 72

Artykuł
Siedzisko JET LINE - 6 szt.
Fotel JET LINE - 2 szt.
Wymiary
szer. 778 x gł. 375 x wys. 72

61

Sofa ENNA

Sofa ENNA


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 sofa
 element zestawu

wypoczynkowego ENNA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 66 cm

x szer. 165 cm x gł. 88 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

Sofa ENNA AIR


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 sofa
 element zestawu

wypoczynkowego ENNA AIR


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 66 cm

x szer. 165 cm x gł. 88 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

62

63

Fotel ENNA

Fotel ENNA


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element zestawu

wypoczynkowego ENNA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 65 cm

x szer. 92 cm x gł. 86 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

Fotel ENNA AIR


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element zestawu

wypoczynkowego ENNA AIR


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 65 cm

x szer. 92 cm x gł. 86 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB
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CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

65

Moduł i Corner LUPO

Moduł LUPO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
®

 fotel
 element zestawu lounge LUPO


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 76 cm

x szer. 75 cm x gł. 74 cm
 materiał biały polietylen
 poduszka szary materiał, wodoodporna

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł

Corner LUPO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 fotel

®

 do wewnątrz
 element zestawu lounge LUPO


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 76 cm

x szer. 74 cm x gł. 74 cm
 materiał biały polietylen
 poduszka szary materiał, wodoodporna

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł
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Fotel i Sofa OLA

Fotel OLA


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 fotel
 element zestawu

wypoczynkowego OLA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 78 cm x szer. 94 cm

x gł. 78 cm
 materiał biały polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA

 podświetlenie LED RGB

(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 400 zł

Sofa OLA


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 sofa
 element zestawu

wypoczynkowego OLA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 78 cm x szer. 160 cm

x gł. 78 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

68

69

Sofa
CHESTERFIELD

Sofa CHESTERFIELD BLACK


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 sofa eventowa
 element strefy lounge
 sofa dwuosobowa


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm

®

gł. 80 cm x szer. 154 cm
 pikowana czarną skórą

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 220 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 500 zł

Kanapa RING

PRZEZNACZENIE

®



®

Sofa CHESTERFIELD WHITE

 do wewnątrz
 sofa eventowa
 element strefy lounge
 sofa dwuosobowa


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm

gł. 80 cm x szer. 154 cm
 pikowana białą skórą

70

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 220 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 500 zł



PRZEZNACZENIE



OPIS TECHNICZNY

 do wewnątrz

 wymiary wys. 40 cm x gł. 100 cm x szer. 210 cm

 kanapa eventowa

 pikowana białą skórą
 konstrukcja umożliwia ustawienie kanap

na planie koła o średnicy 7 m

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 320 zł
do 7 dni 640 zł

71

Puf BLACK 90x90
®

Puf LED



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

 siedzisko eventowe

 na zewnątrz
 do wewnątrz



 siedzisko

 wymiary wys. 42 cm



OPIS TECHNICZNY

x szer. 90 cm x gł. 90 cm
 skóra
 kolor czarny

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 45 cm x szer. 40 cm

x gł. 40 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB , akumulator
 siedzisko z białej skóry

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

Leżak SUN

Puf BLACK & WHITE

logo


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 70 cm x szer. 60 cm

PRZEZNACZENIE



OPIS TECHNICZNY



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

 wymiary wys. 39 cm x szer. 39 cm x gł. 39 cm

 na zewnątrz

 siedzisko

 skóra w kolorze białym lub czarnym

 do wewnątrz

 kolor biały i czarny

 materiał płótno plus drewno
®



 leżak
 element scenograficzny
®

 indywidualny branding w 24h

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 12 zł
do 3 dni 20 zł
do 7 dni 40 zł

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 25 zł
do 3 dni 30 zł
do 7 dni 60 zł
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DOSTĘPNE KOLORY

73

KRZESŁA
I HOKERY

Krzesło GLIS


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
®

 do wewnątrz
 element scenograficzny
 konferencje
 targi


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. z oparciem 74 cm

wys. siedziska 44,5 cm
x szer. 58 cm x gł. 57 cm
 materiał poliwęglan
 przezroczyste
 nóżki chromowane

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 60 zł
do 7 dni 120 zł

Krzesło ICE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 konferencja

®

 do wewnątrz
 pokaz mody
 targi
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary

wysokość z oparciem 81,5 cm
wysokość siedzenia 48 cm
gł. 48 cm x szer. 50 cm
 przezroczyste
 materiał poliwęglan
 możliwość brandingu
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CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 9 zł
do 3 dni 18 zł
do 7 dni 36 zł

75

Krzesło VANITY GLOSSY WHITE


PRZEZNACZENIE

Krzesło LOVE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 konferencja

 konferencja

 pokaz mody

 pokaz mody

 targi

 targi

®

 na zewnątrz

 element scenograficzny


 element scenograficzny

OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

 wymiary

 wymiary

wysokość z oparciem 88 cm
wysokość siedzenia 47 cm
gł. 55 cm x szer. 49 cm
 kolor biały, błyszczący
 materiał poliwęglan
 możliwość brandingu

wysokość z oparciem 92 cm
wysokość siedzenia 45 cm
gł. 54 cm x szer. 54 cm
 kolor biały
 materiał polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 9 zł
do 3 dni 18 zł
do 7 dni 36 zł

Krzesło VANITY


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
®

 do wewnątrz
 konferencja
 targi

®

 pokaz mody
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary

wysokość z oparciem 88 cm
wysokość siedzenia 47 cm
gł. 55 cm x szer. 49 cm
 przezroczyste
 materiał poliwęglan
 możliwość brandingu
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CENA
WYPOŻYCZENIA
CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 9 zł
do 3 dni 18 zł
do 7 dni 36 zł

(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł
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Krzesło VOLT

Krzesło VOLT BLACK


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 konferencja
 pokaz mody
®

 targi
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał czarny poliwęglan
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł

Krzesło VOLT WHITE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 konferencja
 targi

®

 pokaz mody
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał biały poliwęglan
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł
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79

Krzesło VOLT YELLOW
PRZEZNACZENIE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 konferencja

 konferencja

 pokaz mody

 pokaz mody

 targi

 targi

®

 na zewnątrz

 element scenograficzny


®



Krzesło VOLT RED

 element scenograficzny

OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

 wymiary

 wymiary

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał żółty poliwęglan
 możliwość brandingu

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał czerwony poliwęglan
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA

CENA
WYPOŻYCZENIA

(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł

(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł

Krzesło VOLT ORANGE
PRZEZNACZENIE



 na zewnątrz

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 konferencja

 konferencja

 pokaz mody

 pokaz mody

 targi

 targi

®

 na zewnątrz

 element scenograficzny


 element scenograficzny

OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

 wymiary

 wymiary

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał pomarańczowy poliwęglan
 możliwość brandingu

wysokość z oparciem 83,5 cm
wysokość siedzenia 46 cm
gł. 55 cm x szer. 51 cm
 materiał niebieski poliwęglan
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł
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PRZEZNACZENIE

®



Krzesło VOLT BLUE

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 7 zł
do 3 dni 10 zł
do 7 dni 20 zł

81

Hoker PALO

®

Hoker PALO WHITE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 hoker koktajlowy

CENA
WYPOŻYCZENIA

 hoker barowy


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 74 cm x szer. 40 cm
 materiał biały polietylen

(netto)
1 dzień 40 zł
do 3 dni 50 zł
do 7 dni 100 zł

®

Hoker PALO BLACK



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 hoker koktajlowy
 hoker barowy


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 74 cm x szer. 40 cm
 materiał czarny polietylen
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CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 40 zł
do 3 dni 50 zł
do 7 dni 100 zł

83

Hoker MODERN


Hoker ISY

PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 hocker barowy
 hocker koktajlowy


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm x szer. 35 cm
 materiał biały polietylen


PRZEZNACZENIE

CENA
WYPOŻYCZENIA

 na zewnątrz

(netto)
1 dzień 40 zł
do 3 dni 50 zł
do 7 dni 80 zł

 hoker barowy

 do wewnątrz
 konferencje
 oikazy mody
 targi
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary:

®

wysokosć z oparciem 109 cm
wysokość siedzenia 74 cm
gł. 53 cm x szer. 47 cm
 przezroczyste
 materiał polietylen
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 40 zł
do 3 dni 50 zł
do 7 dni 100 zł
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Hoker CONO

Hoker CONO


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 hocker barowy
 hocker koktajlowy


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm x szer. 35 cm
 materiał biały polietylen

®

 możliwość podświetlenia LED RGB

CENA
CENA
WYPOŻYCZENIA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
(netto)
1 dzień
do
2 dni 40
19 złzł
do53dni
dni38
50 złzł
do
do 7 dni 80 zł
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STOLIKI

Stolik EDGE



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 99 cm, śr. topu 60 cm
 materiał podstawy biały polietylen
 top biały lub czarny HPL
 podświetlenie LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 60 zł
do 7 dni 100 zł

88

89

Stolik EDGE K

Stolik EDGE K


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm, top 100 x 100 cm
 materiał podstawy biały polietylen
 top biały HPL
 podświetlenie LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

Stolik EDGE O


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm, śr. topu 60 cm
 materiał podstawy biały polietylen
 top biały lub czarny HPL
 podświetlenie LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

90
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Stolik CONO

Stolik CONO



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 96 cm, śr. topu 63 cm
 materiał podstawy biały polietylen
 top biały lub czarny HPL
 podświetlenie LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 2 dni 60 zł
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Stolik PALO

®

Stolik PALO WHITE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 98cm x szer. 45 cm
 materiał biały polietylen
 blat biały lub czarny HPL

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

®

Stolik PALO BLACK



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 98cm x szer. 45 cm
 materiał czarny polietylen
 blat biały lub czarny HPL
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CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

95

Stolik MODERN

Stolik MODERN



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik koktajlowy
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 96 cm x szer. topu 63 cm
 materiał biały polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 2 dni 60 zł

96

97

Stolik LUPO

Stolik LUPO



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik
 element zestawu lounge LUPO


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 37 cm x śr. topu 59 cm
 materiał biały polietylen

®

 blat czarny HPL

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

98

99

Stolik LAGO

Stolik LAGO



PRZEZNACZENIE

 stolik eventowy
 siedzisko
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 35cm x śr. 77 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 100 zł
do 2 dni 120 zł
do 7 dni 200 zł

100

101

Stolik WOW

Stolik WOW


PRZEZNACZENIE

 stolik eventowy
 siedzisko
®

 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 37 cm x śr. 66 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 80 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

Stolik WOW SMALL


PRZEZNACZENIE

 siedzisko

®

 stolik eventowy
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 46,5 cm x śr. 40 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 90 zł
do 7 dni 180 zł

102

103

Stolik CUBALIBRE
PARTY TABLE

Stolik CUBALIBRE PARTY TABLE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 98 cm

x szer. 88 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlany LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 400 zł

Stolik KUBE


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik eventowy
 siedzisko
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 40 cm x szer. 40 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlany LED RGB, akumulator

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 60 zł
do 7 dni 100 zł

104

105

Stolik MIA

®

®

Stolik CODE WHITE



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz


 na zewnątrz
 do wewnątrz
 element modułowy
 stolik


 do wewnątrz

PRZEZNACZENIE

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 31 cm x szer. 60 cm x gł. 60 cm

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 90 zł
do 7 dni 180 zł

 stolik do strefy lounge

i na scenę
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 42 cm x szer. 59 cm x gł. 59 cm

CENA
WYPOŻYCZENIA

 kolor biały

(netto)
1 dzień 70 zł

 materiał biały polietylen

do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

®

Stolik CODE BLACK



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 stolik do strefy lounge

i na scenę
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 42 cm x szer. 59 cm x gł. 59 cm
 kolor czarny

106

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

107

Stół 125 x 75



PRZEZNACZENIE



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 stół

 stół



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm x szer. 80 cm x dł. 160 cm
 blat biały, lakierowany
 nogi nogi szare, metalowe,

zakończone kółkami z hamulcami

108

®

®

Stół 160 x 80

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

CENA
WYPOŻYCZENIA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 74 cm x szer. 75 cm x dł. 125 cm
 blat biały, lakierowany
 nogi metalowe, białe

(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł
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LAMPY
I DONICE

110

111

Lampa GLOBE 120


PRZEZNACZENIE



Lampa GLOBE 80

OPIS TECHNICZNY



PRZEZNACZENIE



OPIS TECHNICZNY

 do wewnątrz

 średnica 120 cm

 do wewnątrz

 średnica 80 cm

 na zewnątrz

 materiał biały polietylen

 na zewnątrz

 materiał biały polietylen

 lampa

 podświetlenie w kolorze białym

 lampa

 podświetlenie

®

w kolorze białym

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 100 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł

Lampa GLOBE 50
®



PRZEZNACZENIE



OPIS TECHNICZNY

 do wewnątrz

 średnica 50 cm

 na zewnątrz

 materiał biały polietylen

 lampa

 podświetlenie

®

w kolorze białym

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 500 zł

112

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

113

Lampa FOUR

Lampa FOUR


PRZEZNACZENIE



OPIS TECHNICZNY

 na zewnątrz

 średnica 50 cm

 do wewnątrz

 materiał biały polietylen

 element scenograficzny

 podświetlenie w kolorze białym

 lampa

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

114

115

Lampa Q

Lampa Q



PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 element scenograficzny
 lampa


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 175 cm x szer. 96 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

116

117

Lampa TIME OUT

Lampa TIME OUT


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 lampa
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 190 cm x szer. 80 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie w kolorze białym

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 150 zł
do 3 dni 200 zł
do 7 dni 300 zł

118

119

Lampa XMAS

CUBALIBRE


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 display na butelki
 pojemnik na lód


PRZEZNACZENIE

 element scenograficzny

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 element scenagraficzny
 lampa - choinka


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 200 cm x gł. 54 cm

x szer. 150 cm
 materiał biały polietylen
 podświetlenie LED RGB



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 98 cm x szer. 88 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie LED RGB
 akumulator

120

CENA
WYPOŻYCZENIA

CENA
WYPOŻYCZENIA

(netto)
1 dzień 450 zł
do 3 dni 500 zł
do 7 dni 1000 zł

(netto)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 250 zł
do 7 dni 500 zł

121

Lampa PENELOPE


PRZEZNACZENIE

Lampa TULIP


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

 do wewnątrz

 na zewnątrz

 na zewnątrz

 lampa

 lampa

 element scenograficzny

 element scenograficzny




OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 210 cm x szer. 35 cm x gł. 48 cm
 materiał biały polietylen

 wymiary wys. 157 cm x śr. 37 cm

 podświatlenie w kolorze białym i LED RGB

 materiał polietylen
 kolory: fioletowy,

pomarańczowy, zielony
 podświetlenie
 zasilanie kablem

CENA
WYPOŻYCZENIA
(komplet 3 szt. netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 200 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 600 zł

122

123

Donica LULA


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 donica
 pojemnik na lód
 element scenograficzny



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 175 cm x szer. 71 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie w kolorze białym

i LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

124

125

Donica ESSO


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 donica
 pojemnik na lód
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 90 cm x szer. 70 cm

x gł. 30
 materiał biały polietylen
 podświatlenie w kolorze białym
i LED RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 240 zł

Donica AVOLA


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 donica
 pojemnik na lód
 element scenograficzny


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 90 cm x szer. 30 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie w kolorze białym

i LED RGB

126

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 100 zł
do 3 dni 120 zł
do 7 dni 240 zł

127

Donica KADO

Donica SQUARE POT 90
PRZEZNACZENIE

 do
do wewnątrz
wewnątrz

 pojemnik
pojemnik na
na lód
lód

donica
 donica


 PRZEZNACZENIE

 do
do wewnątrz
wewnątrz

zewnątrz
 na
na zewnątrz


 OPIS TECHNICZNY

 wymiary
wymiary wys.
wys. 60
60 cm
cm xx gł.
gł. 34
34 cm
cm


 donica
donica // lampa
lampa

 pojemnik
pojemnik na
na lód
lód

xx szer.
szer. 90
90 cm
cm

biały
 materiał
materiał biały polietylen
polietylen

 podświetlenie
podświetlenie w
w kolorze
kolorze białym
białym


 element
element scenograficzny
scenograficzny

 OPIS TECHNICZNY

 wymiary
wymiary wys.
wys. 90
90 cm
cm xx szer.
szer. 40
40 cm
cm

materiał
materiał biały
biały polietylen
polietylen
podświetlenie
w
podświetlenie w kolorze
kolorze białym
białym
lub
lub LED
LED RGB
RGB

®®






CENA
WYPOŻYCZENIA
CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
(netto)
11 dzień
dzień 120 zł
zł
do
do 33 dni
dni 150 zł
zł
do
7
dni
300
zł
do 7 dni
zł

128
108

(netto)
(netto)
11 dzień
dzień 120 zł
zł
do
do 33 dni
dni 150 zł
zł
do
7
dni
200
zł
do 7 dni
zł

129
109

DODATKI
I NAMIOTY

Mównica
LECTERN LIGHTS



PRZEZNACZENIE

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 120 cm x szer. 62 cm

 na zewnątrz

x gł. 53 cm
 materiał biały polietylen
 podświatlenie LED RGB, akumulator

 mównica

130



 do wewnątrz

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 250 zł
do 3 dni 300 zł
do 7 dni 500 zł

131

Parasol 250H

Mównica ZET


PRZEZNACZENIE
®

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 mównica


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 130 cm x szer. 52 cm
 materiał pleksi transparentne
 możliwość brandingu

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 160 zł
do 3 dni 210 zł
do 7 dni 420 zł



PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 parasol


GRASS


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 250 cm x śr. 250 cm
 noga - kolor szary
 biały materiał

PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 element scenograficzny do brandingu
®

®

 strzałka kierunkowa



OPIS TECHNICZNY

 wymiary:

wys. 180 cm x szer. 36 cm x gł. 40 cm
 kolor biały
 polietylen

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł

132

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 100 zł
do 3 dni 120 zł
do 7 dni 200 zł

133

Namiot SPIDER 12

Sofa ECO WOOD
PRZEZNACZENIE

®



 na zewnątrz
 do wewnątrz
 sofa dwuosobowa
 element strefy lounge ECO WOOD
 polecany z setem lounge MIA


CENA
WYPOŻYCZENIA

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 75 cm

(netto)
1 dzień 80 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

gł. 80 cm x szer. 120 cm
 baza drewno polerowane
 siedzisko z białej skóry

Puf ECO WOOD


PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz
 do wewnątrz
 element strefy lounge ECO WOOD
 polecany z setem lounge MIA


CENA
WYPOŻYCZENIA

OPIS TECHNICZNY

(netto)
1 dzień 70 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 200 zł

 wymiary wys. 40 cm


PRZEZNACZENIE

gł. 80 cm x szer. 120 cm

 na zewnątrz

 baza drewno polerowane

 namiot

 siedzisko z białej skóry



Stolik ECO WOOD

OPIS TECHNICZNY

 wys. 5,64 m x śr. 12,2 m
 jeden maszt



 biały poliester, wodoodporny

PRZEZNACZENIE

 na zewnątrz

 możliwość zamknięcia ścianek

 do wewnątrz

 możliwość dostawienia

 element strefy lounge ECO WOOD

przedsionka
®

 polecany z setem lounge MIA


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 30 cm x gł. 80 cm x szer. 120 cm

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 700 zł
do 3 dni 900 zł
do 7 dni 1400 zł

134

 baza drewno polerowane
 biała plexi
 możliwość podświetlenia RGB

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 70 zł
do 7 dni 100 zł

135



SŁUPKI
ODGRADZAJĄCE

®

Tower WHITE
PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz



 ekspozycja produktu

 do wewnątrz

 mównica

 na zewnątrz

 element scenograficzny


 słupki odgradzające z czarną taśmą

CENA
WYPOŻYCZENIA

OPIS TECHNICZNY

(netto)
1 dzień 120 zł
do 3 dni 150 zł
do 7 dni 300 zł

 wymiary wys. 100 cm x szer. 35 cm x gł. 35
 konstrukcja drewniana
 kolor biały



OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 90 cm x szer. 170 cm

x śr. podstawy 30 cm
 stal chromowana

CENA
WYPOŻYCZENIA

®

Bukszpan 35


PRZEZNACZENIE

(netto)
1 dzień 30 zł

KOSZOPOPIELNICA


PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 kosz na śmieci
 popielnicay


OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 70 cm

x średnica 20 cm
 stal nierdzewna

CENA
WYPOŻYCZENIA
(netto)
1 dzień 50 zł
do 3 dni 100 zł
do 7 dni 150 zł

do 3 dni 60 zł
do 7 dni 100 zł

PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz
 na zewnątrz
 element dekoracyjny

CENA
WYPOŻYCZENIA

do donic Square Pot i Esso


 śr. 35 cm
 materiał polietylen
 kolor zielony




CZERWONY DYWAN

KORDONY

PRZEZNACZENIE

 ekspozycja grafiki

 szatnia modułowa

 sztaluga malarska
 punkt informacyjny

CENA
WYPOŻYCZENIA

 do wewnątrz
 na zewnątrz

(netto)
1 dzień 30 zł

 element scenograficzny




 wymiary i kolor według

zamówienia


 ozdobne słupki

OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 95 cm x szer. 150 cm

(po rozstawieniu dwóch słupków)
 stal chromowana
 czerwona lub niebieska lina

136

PRZEZNACZENIE

odgradzające
 do wewnątrz
 na zewnątrz

OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE

PRZEZNACZENIE

 do wewnątrz

 do wewnątrz




SZTALUGA

SZATNIA
MODUŁOWA

(netto)
1 dzień 25 zł
do 3 dni 30 zł
do 7 dni 50 zł

OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

 wymiary wys. 170 cm



x szer. 200 cm
 aluminium
 ilość wieszaków 50
 numerki plastik

 wymiary wys. max. 220 cm

x szer. podstawy 56 cm
 regulacja na dole i górze
 drewno bukowe

CENA
WYPOŻYCZENIA

CENA
WYPOŻYCZENIA

(netto)
za 1 moduł 1 dzień 50 zł

(netto)
1 dzień 40 zł
do 3 dni 50 zł
do 7 dni 100 zł
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wypożyczalnia mebli eventowych
138

139

120 140

zapewniamy także:
TRANSPORT

Nasze meble transportujemy tylko naszą flotą.
Przewieziemy meble i odbierzemy zgodnie z ustaleniami.

MONTAŻ I DEMONTAŻ Pracujemy 24h. n asza ekipa dokona montażu mebli

do współpracy
®

we wskazanym miejscu. Po zakończeniu eventu zdemontujemy meble.

ZAPRASZAMY
do współpracy
ZAPRASZAMY

Na życzenie zaprojektujemy każdą strefę w najmniejszym detalu.

3D

®

DORADZTWO W ARANŻACJI WNĘTRZ

PRACOWNIA SCENOGRAFICZNA Zrealizujemy każdy pomysł.
Dla nas słowo tailor made nie zna granic. Nasi graficy 3D są do Państwa dyspozycji.
UL. KINESKOPOWA 1,
BUDYNEK D/ FRONT HALI ,

RABATY Stałym klientom proponujemy bardzo korzystny system rabatów.

BRANDING

Wiele pozycji z naszego asortymentu możemy szybko
i bardzo efektownie obrandować logotypem klienta.

UL. KINESKOPOWA
1,
05 -500 PIASECZNO/
K. WARSZAWY
BUDYNEK D/ FRONT HALI
,
tel. +48
884 902 855
05 -500 PIASECZNO/ K. WARSZAWY
biuro@rentabar.pl
tel. +48 884 902 855
www.rentabar.pl
biuro@rentabar.pl
www.rentabar.pl

141

®

UL. KINESKOPOWA 1, BUDYNEK D/ FRONT HALI, 05 -500 PIASECZNO/ K. WARSZAWY
tel. +48 884 902 855 email: BIURO@RENTABAR.PL

