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Wyposażenie na imprezy - Poznań i okolice
http://www.zrobprzyjecie.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - od wielu już lat działamy w branży wynajmu mebli i innego
wyposażenia na imprezy a także kompleksowej organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń i uroczystości.
Posiadamy bogatą ofertę wszelkiego rodzaju mebli:

- eleganckie krzesła w białym pokrowcu - idealne na imprezę weselną czy przyjęcie z okazji I Komunii
Świętej
- wygodne grafitowe krzesła konferencyjne z dodatkowym pulpitem umożliwiającym sporządzanie notatek
- solidne drewniane stoły okrągłe lub w kształcie prostokąta
- szereg różnorodnych atrakcji i rozrywek dla najmłodszych - doskonałe rozwiązanie na przyjęcie urodzinowe
- atrakcje dla pełnoletnich gości - np. widowiskowa fontanna z alkoholem
- ławostoły piknikowe / zestawy piwne - wyposażenie obowiązkowe na praktycznie każdej imprezie
plenerowej
- profesjonalne wyposażenie caterignowe w postaci wszelkiego rodzaju podgrzewaczy do dań, termosów czy
przemysłowego grilla
- elegancką zastawę porcelanową
- promienniki cieplne
- przestronne namioty imprezowe na każdą okazję.

Posiadamy bardzo bogatą bazę sprzętu oraz różnorodne i wszechstronne doświadczenie w organizacji
eventów. Wspólnie z nami bez problemu zorganizujesz dowolną uroczystość - zarówno w zakresie wynajmu
brakującego wyposażenia jak i kompleksowej organizacja poczynając od wyboru miejsca a kończąc na
posprzątaniu terenu po zakończeniu wydarzenia. Serdecznie zapraszamy.
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