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Special
EFfects



Slow fall confetti in alle kleuren.
Het is ook mogelijk om de kleuren te mixen voor een 

verbazingwekkend effect

Per show

€ 140,-

wij werken enkel met 
c.e. goedgekeurd 

confetti

Special Effects

wedding 
confetti



Voor elke speciale gelegenheid een spetterend begin of 
einde…

Met geheel op maat samengestelde vuurwerkshows is u 
feest niet te vergeten

2 Stuks    € 120,-
4 Stuks    € 170,-
6 Stuks    € 220,-
8 Stuks    € 270,-

*hoogte is bespreekbaar

* ce goedgekeurd

Special Effects

wedding
fireworks



Dancing on the Clouds...
Maak u Sprookjesbruiloft af door bij de openings- of 
afsluitdans gebruik te maken van onze romantische 

lage rook

Per show

€ 145,-

Dit item heeft geen 
negatieve invloed op 

rookmelders

Special Effects

lage rook



Met onze professionele Hollywood
volgspot zorgen wij ervoor

dat u niet te missen bent

Per show

€ 90,-

Special Effects

Spotlight



Door onze nieuwste technologie kan weddingprofs
de namen van het bruidspaar of een tekst projecteren

op desgewenste moment , locatie en ondergrond

Per show

€ 165,-

Special Effects

naamprojectie 



Door middel van onze professionele LED technologie 
kan weddingprofs uw locatie omtoveren tot een 

sprookje..

vanaf

€ 150,-

alle kleuren mogelijk 
en bespreekbaar

Special Effects

Coloured 
lightning



Romantische bubbels tijdens de dans
of bij binnenkomst ? 

Continue the Fairytail…

10 minuten € 55,-

20 minuten € 75,-

30 minuten € 95,-

Special Effects

love bubbles



wedding
Stages



“the perfect mix between
flowers and lightning.”

Be classy…

4 meter breed € 399,-

6 meter breed € 599,-

7 meter breed € 699,-

8 meter breed € 799,-

Bruidsbank i.c.m. 
stage

€ 85,-

Flowerwindow

wedding Stage



“Beautifull flowers are love’s 
truest language.”

Be beautifull…

6 meter breed
€ 599,-

Bruidsbank i.c.m. 
stage

€ 85,-

t-model
flowerwall

wedding Stage



“Beautifull flowers are love’s 
truest language.”
Be one of a kind …

4 x 4 meter breed

€ 599,-

Bruidsbank i.c.m. 
stage

€ 85,-

Flowerkoepel

wedding Stage



“Beautifull flowers are love’s 
truest language.”

Be beautifull…

6 meter breed € 599,-

7 meter breed € 699,-

8 meter breed € 799,-

9 meter breed € 899,-

Bruidsbank i.c.m. stage
€ 85,-

Flowergate

wedding Stage



“Beautifull flowers are love’s 
truest language.”

Be unique…

6 meter breed € 699,-

7 meter breed € 799,-

8 meter breed € 899,-

9 meter breed € 999,-

Bruidsbank i.c.m. stage
€ 85,-

Real
3d decor

wedding Stage



Styling



“diamond are forever.”

Be lovely…

crystal amaria € 250,-

crystal mida € 150,-

Crystal set € 350,-

Crystal set xl
amaria+mida+crystal sofa

€ 599,-

Crystal amaria

Styling



“diamond are forever.”

Be lovely…

crystal sofa

€ 250,-

Crystal sofa

Styling



“every love story starts with
just a single step at a time.”

Be lovely…

Per strekkende deel

€ 199,-
Volledige trap vanaf

€ 349,-

*exacte prijs is 
afhankelijk van de 

locatie

FlowerStairs

Styling



“lets dance on the stars.”

Be Romantic…

dancefloor basic
4 x 4 meter

€ 650,-

dancefloor xl
6 x 6 meter

€ 750,-

Star
dancefloor

Styling



“keep your theme with the
flower caketable.”

taarttafel

€ 125,-

Flowercaketable
i.c.m.

Flowermirror

€ 160,-

Flower
caketable

Styling



“create your own path of lofe.”

1 meter breed
€ 5,- per meter

2 meter breed
€ 10,- per meter

*prijzen van totaal te 
bekleden locaties op 

aanvraag
**verkrijgbaar in 56 

kleuren

Carpets

Styling


