
Ballondecoraties

HUWELIJK

Ballonnen als het een onvergetelijke dag 
moet worden...
Een ballonnenboog bij de bruidstafel 
als aankleding of bij de entree van een 
woonhuis of op een willekeurige feestlocatie 
in fantastische metallic softtinten zoals 
b.v. roze en parelmoer wit, alles geheel in 
stijl van de huwelijksvoltrekking. Of wat 
dacht u van ballonnen oplaten door de 
bruiloftsgasten bij het verlaten van kerk of 
gemeentehuis? Het bruidspaar zal in ieder 
geval verrast zijn!

GEBOORTE/COMMUNIE

Babyrose of babyblue...
De naam van de kleine in 
reuzenletters of een grote 
babyspeen van ballonnen, zijn zo 
maar enkele voorbeelden. 

CIJFERS, LETTERS EN BALLONWANDEN

Ballonnen als iemand een jaartje 
ouder wordt...
In de vorm van het gigantisch 
feestgetal of het bedrijfslogo’s in 
een ballonnenwand is voor ons pas 
een échte uitdaging.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE 
WWW.RARA-BALLONDECORATIES.NL

BALLONBOGEN & GUIRLANDES

Waar ziet u ze niet ? Een opening, een 
evenement, een jubileum! Er gaat bijna geen 
feest voorbij zonder deze ballondecoraties 
waarbij er tal van mogelijkheden zijn om b.v. 
een mooie welkomstboog of ballonguirlandes 
te maken.

BALLONPILAREN

Bij de entree tijdens de 
openingsfestiviteiten van 
een nieuwe winkel, een 
feestzaal, shoppingcenter, 
of gewoon bij een voordeur 
bij een familiefeestje. 
Deze ballonillaren 
kunnen overal geplaatst 
worden, zowel binnen als 
buiten. We hebben tal 
van mogelijkheden om 
ballonkleuren kleurrijk  
te verwerken.



Verhuurobjecten

DE ALLERNIEUWSTE VROLIJKE SARAH 
EN ABRAHAM!

Is je echtgenoot binnenkort 50, wordt je 
vriendin 25, of heb je een collega op het 
werk die je eens goed wilt verrassen met 
zijn jubileum?

RODE LOPERS EN AFZETPAALTJES

U heeft een exclusieve opening welke 
niet alleen met een mooie ballonboog 
aangekleed moet worden, maar een 
echte uitstraling aan het geheel moet 
geven? Dan kunnen wij nu de entree 
voorzien van een rode loper aan 
weerszijden voorzien met afzetpalen!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE 
WWW.RARA-BALLONDECORATIES.NL

PROFESSIONELE GELUIDSINSTALLATIE 
EN PARTYTENT

Is er een party of heeft u een 
openingsaktiviteit, dan zal 
een partytent en professionele 
geluidsinstallatie naast onze andere 
objecten zoals springkussens, 
Champagnefles of Sarah/Abraham 
niet mogen ontbreken.

DE MOOISTE SPRINGKUSSENS ZIJN NU BIJ ONS TE HUUR!

Het Supernieuwe Disco-time Springkussen
Een regelrechte “eyecatcher” voor jong en de wat ouderen. 
Bij het horen van de discogeluiden krijgt u vast en zeker ook 
een lichte drang op de ongekende bas sound in het systeem, 
het springkussen even uit te proberen (formaat 5 x 5 meter).
KOETJE BOEH!!
Een fantastisch leuk “open-overdekt” springkussen in de 
vorm van een koe (formaat 4 x 5 meter).

JA, WE HEBBEN DE 
ALLERGROOTSTE !

Met een hoogte van 
maar liefst 7 meter, 

is dit de allergrootste 
Champagnefles. 

Deze dubbelwandige 
Champagnefles is 

speciaal ontworpen 
voor het vrijlaten 

van circa 500 
helium ballonnen, 

waarbij u zelf de 
openingshandeling kunt 
verrichten door de fles  

te “ontkurken”.


