
Ballonnenbogen 

 

Onze ballonnenbogen kunnen in bijna alle  
combinaties en kleuren geleverd worden.  
Ze worden verstevigd indien nodig bij 
 bepaalde weersomstandigheden.  

 
De standaard ballonnenbogen zijn  

6 meter lang. Naar wens kunnen deze  
aangepast worden tot 8 meter. 

 
 

Ballonnenboog  (enkele deur) 

 

lengte:                                5 meter                                                  
hoogte x breedte:             2,25 x 1,50 m                                 

 

                                                                                                                                
In alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenboog  (dubbele deur) 

 

lengte:                                6 meter                                                  
hoogte x breedte:             2,25 x 2,50 m    

                                             

                                                                                                                                

Ballonnenboog  (mega deur) 

 

lengte:                                7 meter                                                  
hoogte x breedte:             2,50 x 2,75 m                                            

                                                                                                                                
In alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Ballonnenzuilen 

 

Onze ballonnenzuilen zijn net als onze  
bogen geschikt als aankleding en  

sfeermaker. De zuilen zijn uitermate  
geschikt langs paden en                  

toegangswegen en te voorzien van       
topballonnen van  

80 cm doorsnee en kunnen in  
verschillende thema’s geleverd wor-

den. 

 

Ballonnenzuil        (fantasy) 

 

2.20 meter                                                                                                                      

incl. ballonnensprite                                             

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenzuilen 

 

1.70 meterhoog               

                  

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenzuilen (incl. topballon) 

 

2.20 meterhoog                 

                   

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Ballonnenslingers 

 

Balonnenslingers zijn oneindig en 
zeer geschikt voor geveldecoratie of 
bij de ingang van uw evenement.  
Ballonslingers zijn verkrijgbaar in 

lengtes vanaf 3 meter en net als de 
bogen en zuilen in alle 
 kleuren en designs 

 (spiraal, vakken, rechte lijnen). 

Ballonnenslinger  (mini ballonnen) 

 

lengte:                                1 meter                                                  
in lengtes vanaf:              3 meter                                

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenslinger 

 

lengte:                                1 meter                                                  
in lengtes vanaf:              3 meter                                

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenslinger  ( incl. topballon) 

 

lengte:                                1,5 meter                                               
in lengtes vanaf:              1,5 meter                                                                 

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Ballonnen bloemen / trossen 

Ballonnenbloem    

 

lengte:                                1 meter                                                        
leuke aankleding 

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnentros   

 

aantal ballonnen:                   8 stuks                                                
11”inch. ballonnen  

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnenbloem   

 

aantal ballonnen:                   5 stuks                                                
leuke aankleding                                                                 

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

Ballonnentros   (mega tros) 

 

aantal ballonnen:               10 stuks                                                       
12” inch. ballonnen               

            

                                                                                                                                
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar. 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Helium trossen 

 

Een heliumballon is altijd leuk als versiering tegen 

het plafond of op de tafels.  

 

Deze leuke aankleding van uw feestzaal of       

huiskamer is simpel en snel en geeft een geweldig 

effect. 

 

Kleuren van de ballonnen kunt u  

natuurlijk zelf bepalen. 

Uit ons grote assortiment van 

 standaard kleuren kunt ook kiezen uit metallic 

kleuren of neon kleuren.  

Heliumtros ‘mega’ 

v.a. 7 Heliumballonnen met lint 

 

in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar 

Heliumtros ‘Basic’ 

3 ballonnen met lint 
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar 

Heliumstuk ‘Cloudbuster’ 

2,20 meter hoog 

 

in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar 

Heliumtros  

5 ballonnen met lint  
in alle gewenste kleurencombinaties leverbaar 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Heliumballonnen 
 

Ballonnen worden pas echt leuk wanneer ze gevuld 

zijn met helium! 

Leuk om uit te delen op een evenement of voor een 

ballonnenwedstrijd. 

Een heliumballon blijft ongeveer 12 uur stijgend.  

Helium is niet giftig, niet brandbaar en dus ook niet 

gevaarlijk.  

Heliumballonnen worden door ons gevuld              

afgeleverd. 

Tevens kunnen wij de ballonnen voorzien van een 

lintje en of kaartje. 

De door ons geleverde heliumballonnen zijn             

biologisch afbreekbaar en dus niet slecht voor het 

milieu 

*Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief bezorgkosten. 
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Voor heliumgevulde ballonnen geldt dat ze na het vullen    

gemiddeld 12 uur goed blijven. Hierna verliezen ze hun       

stijgend vermogen en gaat de ballon net als een luchtgevulde 

ballon hangen.  


