
Wynajem mebli 
eventowych
Meble eventowe z przeznaczeniem na wyjątkowe wydarzenie:  
integrację, miejsce spotkań, galę, czy sesję fotograficzną.  

Zaproś nas tam, gdzie chcesz stworzyć wyjątkową atmosferę: 
strefę chill-out, relaksu, spokoju czy też szalonej zabawy w plenerze lub pod dachem.



LEŻAKI

Klasyczny leżak  
drewniany z trójstopniową  
regulacją oparcia.  
Siedzisko wykonane 
 z wytrzymałego materiału.  

Wygodne rozwiązanie  
nie tylko na plażę

Leżak drewniany – czerwony Leżak drewniany – żółty Leżak drewniany – pomarańczowy

Leżak drewniany –zieleń morska Leżak drewniany – niebieski



NAMIOTY

Namiot gwiaździsty 
dwumasztowy
Niebanalny namiot 
dwumasztowy typu  
gwiazda o stabilnej  
konstrukcji.

Wymiary: 12,2x16,7 m.

Namiot gwiaździsty 
jednomasztowy
Niebanalny namiot 
jednomasztowy typu  
gwiazda o stabilnej  
konstrukcji. 

Średnica 10 m.

Namiot 3x3
Ekspresowy namiot ze 
ścianami. Szybki i łatwy 
montaż. Możliwość 
umieszczenia na różnej 
powierzchni. 

Wymiary 3x3 m. 



ŁAWOSTOŁY / KOMPLETY BIESIADNE

Zestaw do wspólnego 
biesiadowania
Idealne rozwiązanie  
na imprezy na zewnątrz.  
Zajmuje niewiele miejsca, 
a składane nogi ułatwiają 
transport.

ZESTAWY PALETOWE

Komfortowe zestawy 
wykonane z palet
Prostota i minimalizm  
pozwalają wpasować  
je w najróżniejsze  
aranżacje. Modne  
i stylowe a jednocześnie 
niezobowiązujące  
i przyjemne dla środowiska. 



PUFY

Pufa do siedzenia
Worek z wypełnieniem. 
Wykonane z trwałego, 
kolorowego materiału.  
Jaskrawe kolory rozjaśniają 
wnętrza.

Pufa fioletowa Pufa pomarańczowa

Pufa czerwona Pufa zielona

STOŁY CATERINGOWE

Stół cateringowy
Klasyczny stół o stabilnej 
konstrukcji. Możliwość 
złożenia stołu i jego  
szybkiego rozłożenia,  
ułatwia jego transport  
i przenoszenie.



STOLIKI, BARY, KRZESŁA, SZTALUGI

Krzesło białe
Uniwersalne białe krzesła, 
które doskonale komponują 
się z klimatem każdego 
eventu. 

Bar z palet
Modne rozwiązanie  
na wesele i imprezy 
plenerowe. Porządne 
wykonanie z palet  
i estetyczny wygląd. 

Sztalugi
Stabilne sztalugi drewniane, 
nie tylko na obrazy. Można  
na nich umieścić zarówno 
tablice informacyjne, 
antyramy, jak i materiały  
do pisania. 

Stolik koktajlowy
Doskonały na imprezy  
na stojąco. Barowy styl  
a jednocześnie prosty  
wygląd pozwalają  
dopasować je na  
wydarzenia o różnym 
charakterze.



POCHODNIE, KOŁO FORTUNY, TABLICE

Tablice mobilne  
do malowania
Tablica do malowania 
kredą. Można ją przenosić 
i umieszczać na dowolnej 
stabilnej powierzchni. 
Wymiary: 1,2x1,2 m.

Pochodnie

Koło fortuny
Koło szczęścia.  
Wykonanez trwałego 
materiału, z możliwością 
dostosowania tarcz do 
indywidualnych potrzeb 
Klientów. 

Zadzwoń lub napisz do nas 
w sprawie szczegółów oferty 

wynajmu:

Kontakt: 

biuro@agencjafiesta.pl

+48 721 222 110


