
   BoonDesigns.nl              06-53187808 

       Ballonnendecoraties                                                                                          info@boondesigns.nl  
 

In deze flyer vind je een aantal van onze bestsellers.   
                  

                                 Tafelstukje klein (Hearts)                           € 3,95  

                            Dit kleine designs is speciaal voor op tafel zodat 

                                    u er gemakkelijk overheen kan kijken. 

                                    Ook op de cadeau-tafel of op de bar misstaat deze niet. 

                                    Ong. 25 cm hoog. 

                 

    Tafelstukje groot (Dubbel-stuffed)         € 6,95 

Geschikt voor op de bar of op de cadeau-tafel. 

Daar komt dit stuk het meest tot zijn recht. 
Een leuk detail is de ballon die in de topballon is  

geblazen.  

Ong. 45 cm hoog 

                                      

                                      Tafelstukje Spiraal          € 8.95 

              

                                                         Deze staat prachtig op bijvoorbeeld een eettafel,  
                                                         cadeau-tafel of op de bar. 

                                                         Dit design word aangekleed met hedera en bloemen. 

                                                         Ong. 45 cm hoog 

 

 

      Cloud-bouncer Standaard                  € 7,95 

Deze heliumgevulde ballon (25 cm) aan lint of tule ondersteund door kleine ballonnetjes is      

perfect om op sta-& zittafels te plaatsen met een feestelijk gewichtje. 

In lengte aan te passen 

 

 

              

                                         Helium ballonnen     € 1,50 p/st.                                                                         

                                               
                           Met heliumballonnen aan het plafond creëer je 

                                  een magisch effect.  

                                  Bijv. boven de dansvloer geeft dit een “wauw”-effect! 

  

 

*Ballonnen gevuld met helium zijn zeer kwetsbaar en alleen geschikt 

  om binnen te plaatsen. 

*Ballonnen gevuld met helium hebben een beperkte zweefduur.  

*Met HI-FLOAT behandeling kan de zweefduur worden verlengd.                                                                                               



                   

          Cloud-bouncer  Medium                    € 9,95  
 
   Deze heliumgevulde ballon (35 cm) aan lint of tule ondersteund door 

    kleine ballonnetjes is perfect om op sta-& zittafels te plaatsen. 

    De ballon kan eventueel dubbel gestuffed worden. 

    Incl. feestelijk gewichtje. 

    In lengte aan te passen. 

       

 

                                                Tros met 3 heliumballonnen            € 6,95       

                                      Met deze trosjes op buffet, bar, sta-, zit en cadeau-tafel  
                                                maak je gelijk een feestelijke sfeer en neemt niet 

                                                teveel ruimte in beslag. 

                                                Incl. feestelijk gewichtje en in hoogte aan te passen. 

 

       

        Tros met 5 heliumballonnen     € 9,95 

 
  Met deze trosjes op of naast een buffet / cadeau-tafel of als  
  vloerdecoratie maak je gelijk een feestelijke sfeer en  

  neemt niet teveel ruimte in beslag. 

  Incl. feestelijk gewichtje en in hoogte aan te passen. 

  

                   

                 Tros met 7 heliumballonnen    € 12,95 

           

               Met deze trosjes op of naast een buffet / cadeau-tafel of als  
               vloerdecoratie maak je gelijk een feestelijke sfeer en  

               neemt niet teveel ruimte in beslag. 

                                           Incl. feestelijk gewichtje en in hoogte aan te passen. 

 

 

 

                 

    

Cloud-bouncer XL        € 21,95 

 
De met helium gevulde grote cloud-bouncer met  

mega topballon (ong. 75 cm) 

Is op een hoogte van 2mtr een mooie blikvanger  

voor op de feestlocatie. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 



 

                  

                           Pilaar-spiraal                                                   € 29,95                                                                    
 

             Dit luxe design wordt compleet met hedera, bloemen en tule aangekleed. 

             De combinatie met tafelstukje-spiraal maakt het tot een geheel. 

             De hoogte van de pilaar is ong. 1.60 mtr. 

                              

 

 

 

      Ballonboompjes (2st.)         € 32,50 

 
 De ballonboompjes zijn ideaal voor zoal binnen als buiten. 

 Dit maakt van elke entree een feestje. 

 Of bijv. met meerdere ballonboompjes als erehaag. 

 Het voordeel is dat deze de gehele dag gemakkelijk 

 verplaatst kunnen worden.  

 Hoogte ong. 1.50 mtr 

 

                                          Ballonbloem de luxe           € 7,95 

                                 Geschikt om vast te maken aan balken, palen, 

                                 ramen, deuren en andere bevestigingspunten. 

                                 Een mooie aanvulling bij de decoratie. 

                                 Ong. 45 cm. 

 

 

 

  

            Ballonpilaar-Frame     € 30,= 

                  2 st. voor € 55,=                                                                                                       
  

    Met deze topballon van ong. 75 cm doorsnee 

    is dit een mooie blikvanger op de feestlocatie  

    voor binnen  en/of buiten. 

    Ong. 2 mtr hoog. 

  

 

                              Ballonpilaar twist          € 32,50 

                                     2 st. voor € 60,=                                                                                    
  

                                                           Deze gedraaide pilaar kan zowel binnen als buiten 

                                                           gezet worden bij bijv. een entree. 

                                                           Ook op de hoeken van de dansvloer of bij de 

                                                           ceremonie komt hij geweldig tot zijn recht. 

                                                           Ong. 1.60 mtr. 

                                                            

 

 



                                                                      

               Weddinghart-Frame Organic op standaard         €  55,= 

      De organic-ballonnendecoratie is een grote trend op het gebied van 
        ballonnen. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende formaten 

        en kleuren ballonnen. 

        Het hart kan event. aangekleed worden met bloemen en/of bladeren. 

        Ong. 1.80 mtr hoog. 

 

 

                                     Weddinghart-Frame op standaard  € 50,= 

                                                                                                 
                                           Het weddinghart is een mooie eyecatcher voor bij                

                                                       De huwelijksvoltrekking, de cadeau-tafel of gewoon 

                                                       in de feestzaal. 

                                            Dit hart kan event. aangekleed worden 

                                                       met bloemen en/of bladeren. 

 

  

 

Organic-ballonnenboog  vanaf € 40,=  
 

De organic-ballonnendecoratie  

kan in verschillende designs 

gemaakt worden. 

        

         

 

                                                                Ballonnenboog  vanaf € 75,=  

 
                                                                             Een ballonnenboog  is verkrijgbaar voor 

                                                                             een enkele deur en dubbele deur. 

                                                                             Voor een feestelijk en opvallende entree 

  

 

 

  Cadeau-ballon    vanaf € 14,95   
                                      

Een cadeau-ballon is heel leuk om te geven, maar nog leuker om te krijgen. 

Gevuld met een cadeautje of met geld kun je hiermee op 

ieder feestje aankomen. 

*Een folie-topballon heeft een meerprijs* 

 

 

  

*De metallic/ chroom en bedrukte ballonnen zijn een  

meerprijs.                                   

*De latex ballonnen zijn 100 % afbreekbaar. 

*Prijzen zijn incl. 21% btw. 

*Bezorgen is mogelijk tegen vergoeding. 


