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BREE VIRÁG KELLÉKBÉRLÉS KATALÓGUS 2022

Információk a bérlésről :
BÉRELHETŐ KELLÉKEK
A kellékek kizárólag bérelhetőek, megvásárlásra nincs lehetőség.
Az ár (nettó) egy alkalomra vonatkozik, kizárólag a kellékre, dekoráció
nélkül. Egy alkalomnak számít a csütrötöktől-hétfőig kölcsönzés.

BREE VIRÁG
Az itt található kellékeket mi is használjuk rendezvényeink, esküvőink
dekorálása során, és gondoltuk, ha Te csak a kelléket szeretnéd és Te
dekorálnál, akkor itt a lehetőség.

KÉRDÉSEM VAN
Ha bármilyen kérdésed van a kellékekkel kapcsolatban, bérlési
feltételekkel vagy szabad időpontokkal kapcsolatban, akkor
nyugodtan keress minket elérhetőségeinken.

Gyakori kérdések
MIKOR ADJAM LE A RENDELÉST?
Azt javasoljuk, hogy minél előbb, hogy szabad legyen a kellék, de
legkésőbb egy héttel azelőtt, hogy szeretnéd használni.

HOGYAN MŰKÖDIK?
Kiválasztod a kelléket, amit szeretnél bérelni, felveszed velünk a
kapcsolatot, mindent megbeszélünk, és utána a megbeszélt
időpontban a Tiéd bérlésre a kellék csütörtöktől hétfőig.

HOGYAN JUT EL HOZZÁM A KELLÉK?
A kellék bérleti díja azt tartalmazza, hogy Te jössz el érte
személyesen és Te is hozod vissza. Tudunk szállitásban is segíteni,
erre egyedi árat adunk.

MEGNÉZHETEM SZEMÉLYESEN A KELLÉKET?
Igen, van rá lehetőség, ha ezt szeretnéd kérlek vedd fel Velünk a
kapcsolatot és egyeztetünk egy időpontot.

MIKOR FIZETEK?
Ahhoz, hogy a kellék biztosan a Tiéd legyen a kiválasztott hétvégén 50%
előleget kérünk a bérleti díjból.
Amikor átveszed kérünk kauciót is (ez a bérleti díj háromszorosa) és
hétfőn mikor visszahozod akkor rendezzük az anyagiakat.
Ha minden rendben van, akkor visszaadjuk a teljes kauciót, és Te
kifizeted a bérleti díj fennmaradó 50%-át.
Sérülés vagy hiány esetén, a kaucióból kerül levonásra részlegesen vagy
teljesen, a sérülés mértékétől függően.

MIT TEGYEK,HA NEM LÁTOM A KATALÓGUSBAN AMIT
SZERETNÉK BÉRELNI?
Folyamatosan bővitjük a bérelhető termékek listáját, ha nem találod itt,
kérlek írj Nekünk és megnézzük, hogy tudsz-e Tőlünk azt is bérelni
esetleg.

DEKORÁCIÓBAN IS TUDTOK SEGÍTENI?
Természetesen, hiszen nekünk ez a fő profilunk, erre egyénileg adunk árat.

NÉGYZET ALAKÚ
BOLDOGSÁGKAPU
Arany színűre lefújt fém
szögletes kapu, ami
szétszerelhető és
önmagában megáll.
Ár : 25.000 Ft
Mérete: 200x200 cm

HATSZÖG ALAKÚ
BOLDOGSÁGKAPU

KÖR ALAKÚ
BOLDOGSÁGKAPU

Arany színűre lefújt fém
hatszögkapu, ami
szétszerelhető és
önmagában megáll.
Ár : 35.000 Ft
Mérete: 220 cm

Arany színűre lefújt fém
körkapu, ami
szétszerelhető és
önmagában megáll.
Ár : 25.000 Ft
Mérete: 200 cm

HÁROMSZÖG
TÁBLATARTÓ
Arany színűre lefújt fém
állvány, nem
összecsukható, amire
rögzithető egy tábla
(50x70cm, 70x90cm)
Ár : 4.500 Ft

FESTŐÁLLVÁNY
TÁBLATARTÓ
Arany színűre lefújt fém
állvány, összecsukható,
amire rögzithető egy
tábla (50x70cm,
70x90cm)
Ár : 4.500 Ft

Mérete: 150cm magas,
alul 45cm, felül 30 cm.

Mérete: 160cm magas,
alul 40cm

KARIKÁK
Arany színűre lefújt fém
karikák, nem
szétszedhető.
Ár : 2.500 Ft/db
Méretei: 50cm, 70cm,
90 cm

ÜLÉSREND TÁBLA
Fa tábla, rajta fehérrel
kézzel írva felirat: "Keresd
meg a helyed"
A táblához adunk
madzagot és kis csipeszt
is az ülésrend
rögzÍtéséhez.
Ár : 4.500 Ft

WELCOME TÁBLA

Mérete: 60x90cm

VENDÉGKÖNYV
TÁBLA

Fa tábla, rajta fehérrel
kézzel írva felirat:
"Köszöntünk az
esküvőnkön! Köszönjük,
hogy itt vagy és Velünk
ünnepelsz"
Ár : 4.500 Ft
Mérete: 40x50cm

Fa tábla, rajta fehérrel
kézzel írva felirat:
"Vendégkönyv. Fotózz,
ragassz, üzenj Nekünk"
Ár : 3.500 Ft
Mérete: 30x20cm

DESSZERTPULT
TÁBLA
Fa tábla, rajta fehérrel
kézzel írva felirat:
"Desszertpult"
Ár : 3.500 Ft
Mérete: 20x30cm

SZERTARTÁS
TÁBLA SZÉKEKRE
Fa tábla, rajta fehérrel
kézzel írva felirat:
"Örökkön" "Örökké"
Ár : 3.500 Ft (az ár a
2darabra vonatkozik)
Mérete: 10x20 cm

ÚTBAIGAZÍTÓ
NYILAK
Fa tábla, nyíl alakú, rajta
fehérrel kézzel írva felirat:
"Esküvő" "Vacsora"
"Ceremónia"
Ár : 2.500 Ft/darab
Mérete: 10x25cm

ÜLÉSREND TÁBLA
Plexi tábla, rajta fehérrel
kézzel irva felirat, "Ültetési
rend"
Ár : 4.900 Ft
Mérete: 50x100 cm

DESSZERTPULT
TÁBLA

ÜVEGLAP
ASZTALSZÁMOK

Plexi tábla, rajta fehérrel
kézzel irva
felirat,"Finomságok. Minél
nehezebb vagy, annál
nehezebb téged elrabolni.
Legyél biztonságban,
egyél sütit!"
Ár : 3.900 Ft/darab
Mérete: 50x50cm

Üveg lap, rajta fehérrel
kézzel irva az
asztalszámok.
Számok: Főasztal, és 110ig számok
Ár : 300 Ft (az ár a
darabra vonatkozik)
Mérete: A6

FOTÓZD LE TÁBLA
Plexi tábla, rajta fehérrel
kézzel irva felirat, "FOTÓZD
LE!A párt, egy kis
romantikát,egy

koccintást, magadat,vagy
bármit, amihez kedved
van!"

PLEXI TÁBLAPAPUCSOK
Plexi tábla, rajta fehérrel
kézzel irva felirat, "Fáradt
lábak megmentői, vegyél
egyet és gyere vissza
táncolni"
Ár : 2.900 Ft
Mérete: 25x50cm

Ár : 3.900 Ft
Mérete: 50x50 cm

TÁBLA
Plexi tábla, rajta fehérrel
kézzel irva felirat,"ÜZENET A
PALACKBANÍrd meg
nekünk a jó házasság
titkátvagy személyes
üzenetedet!Piros szalag:
holnap reggel olvassuk
elKék szalag: egy év
múlva olvassuk el"
Ár : 3.900 Ft
Mérete: 50x50cm

SELYEMVIRÁG
BEVONULÓ
Zöld buxus alap, amibe
bármilyen szinű

selyemvirágok
rögzíthetőek.
Selyemvirágok és zöldek

FA
FESTŐÁLLVÁNY

is bérelhetőek hozzá.
Ár : 900 Ft (az ár csak a
buxus alapra vonatkozik)
Mérete: 10x10x100cm

Natúr fa festőállvány,
összecsukható, amire
rögzithető egy tábla
(50x70cm, 70x90cm)
Ár: 3.500 Ft
Mérete: 150cm magas
További fa kellékeinkről
(karika, kapu, stb)
érdeklődj
elérhetőségeinken.

ELEMES LED
FÉNYFÜZÉR
LED fényfüzér meleg
fényű, 100 db led van
rajta, 3 db AA-s elemmel
működtethető
Ár : 900 Ft (az ár az
elemet nem tartalmazza)
Mérete: 10méter
További fényekről érdklődj
elérhetőségeinken.

BEFŐTTES ÜVEG
LED FÉNNYEL
Zárható csattos üveg,
benne egy meleg led
fénysorral, ami elemmel
működik.
Ár : 700 Ft(az ár az

ÜVEGGÖMB
Átlátszó üveggömb több
méretben.
Ár: 500 Ft
Méret: 20cm átmérő
További méretű

üveggömbökről és
mécsestartókról érdeklődj
elérhetőségeinken.

elemet nem tartalmazza)
Mérete: 16cm magas, és
12cm az átmérője

INSTAX MINI 9
Bérelhető instax mini 9
fényképezőgép.
Ár: 5.000 Ft (az ár
kizárólag a gép bérleti
díja, papirt nem
tartalmaz.)
Igény esetén papírt is
kérhetsz hozzá, ennek
költségeiről érdeklődj
elérhetőségeinken.

inspirációk

inspirációk

Nem találtad meg, amit szeretnél bérelni.
írj nekünk, mert sok kellékünk van, csak lehet itt még nincs feltöltve. Textilek,
selyemvirágok, vázák, fények, táblák, kapuk, mécsestartók, stb.
Bármi további kérdésed vagy kérésed van, vagy szeretnél rendelést leadni,
keress Minket az elérhetőségeinken.
Köszönjük szépen.

WEBOLDAL

@bree_virag

E-MAIL CÍM

@bree.viragdekoracio

www.breevirag.hu

hello@breevirag.hu

TELEFONSZÁM
+36 70 7799 700

ÁTVÉTELI PONT

1118. Budapest, Torbágy utca 9.

Köszönjük
szépen!
Kiss Brigi

