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Partyservice, evenementenbureau,  
aankleding beurzen & congressen 



Bij Sfeer & Meer vindt u 
meubilair en toepasselijke 
accessoires te huur, voor 
grote én kleine evenementen. 
We hebben ervaring in de 
aankleding van feesten, 
beurzen, congressen en 
andere evenementen en 
creëren graag de optimale 
sfeer voor u.

Wat kunnen wij 
voor u betekenen?

Elk evenement is anders
Heeft u meubilair in een bepaalde 

vorm of specifieke kleur nodig, of 

wilt u bijvoorbeeld een logo laten 

terugkomen op de bars zodat de 

inrichting past bij de bedrijfshuisstijl? 

Ons meubilair wordt grotendeels 

in eigen beheer ontwikkeld en 

gefabriceerd. Hierdoor zijn wij in staat 

uw persoonlijke wensen toe te passen.

Comfort en gemak
Onze meubels en materialen zijn 

smaakvol en passen in elke setting, bij 

iedere gelegenheid en bij elk budget. 

Kiest u bijvoorbeeld voor de strakke 

witte bar Oslo met led-verlichting of de 

bar Helsinki met zwarte accenten en 

led-verlichting? Op onze comfortabele 

loungebanken kunnen gasten tijdens 

het evenement heerlijk relaxen.

Uw partner bij beurs en congres
Het plannen en vooral het concrete 

voorbereiden van beurzen, congressen 

en workshops gaat vaak gepaard 

met de nodige stress en kost veel tijd. 

Onvoorziene omstandigheden, veel 

verschillende partijen die tegelijkertijd 

aan het werk moeten. Juist dan heeft 

u behoefte aan een betrouwbare 

leverancier en partner. Sfeer & Meer 

wil graag die partner zijn om ervoor 

te zorgen dat alle materialen exact 

volgens afspraak worden geleverd.

Service
U kunt Sfeer & Meer bij calamiteiten 

ook buiten kantoortijden bellen. 

Op telefoonnummer 0186 840 188 zijn 

we 7 dagen in de week bereikbaar.

Transport en op- en afbouw
Wij bezorgen op de door u gewenste 

locatie. Geef in uw aanvraag duidelijk 

het afleveradres aan: u ontvangt van 

ons een offerte / bevestiging inclusief 

de kosten voor het vervoer.  Voor op- 

en afbouw en/of inrichting van de 

locatie waar het evenement plaatsvindt 

rekenen we een uurtarief.

We gaan graag voor u aan de slag
Bekijk de sfeerimpressies van de 

mogelijkheden in de brochure en op 

onze website om een idee te krijgen 

van wat Sfeer & Meer voor u kan 

betekenen. Neem gerust contact met 

ons op. Met alle plezier stellen we 

een  offerte voor u samen, gebaseerd 

op de specifieke wensen van u of uw 

opdrachtgever.

events
concepts

verhuur



Concept & inrichting

tafel L

tafel glas

bar zuil

achterwand

tafel L

DJ-booth

Blijf bij de basis 
Breng vooral kleur met bloemen 

of led-verlichting



tafel M

tafel XL
tafel 

glas

loungebank

zuil

achterwand

bar

Concept & inrichting

Bied gasten een moment van rust
Geef ze de tijd en ruimte om meer over uw product of dienst  

te weten te komen. Plaats lounge meubilair: een plek voor een 
goed gesprek. Kies voor statafels voor een actieve houding.



Bars

Modulaire strak vormgegeven bar 
voorzien van led-verlichting

Onze bars zijn te leveren in vele maten en uitvoeringen. Dit is mogelijk door de diverse afmetingen 

van de uitgiftemodules en koppelstukken. Een kleine bar voor een welkomstcocktail of juist een 

opvallende eilandbar. De bar is te plaatsen in een L-vorm, U-vorm, rechte uitvoering of als eilandbar. 

U kunt kiezen uit de uitgiftemodules van 120cm, 160cm,180cm en 200cm breed en koppelstukken 

en eindzuilen van 10cm, 30cm en 70cm breed.



Stel eenvoudig je bar samen

1. Kies de gewenste 

uitgiftemodules

2. Kies de koppelstukken  

en zuilen

3. Kies de gewenste barombouw

4. Kies de eventuele aankleding:

 - voorpanelen

 - decoratie

 - zuilopties

Doordat de bar bestaat uit allemaal losse onderdelen, die ter plaatse worden opgebouwd, is onze bar 

ook op minder toegankelijke locaties inzetbaar. De bar kan worden aangevuld met kasten, eventueel 

voorzien van led-verlichting en voldoende opbergruimte en/of showruimte. Daarnaast hebben wij 

diverse soorten apparatuur in het assortiment zoals biertaps, koelingen of espressomachines.

1

2

3

4

120 cm

10 cm 30 cm 70 cm

160 cm 180 cm 200 cm

voorpanelen decoratie

zuilopties
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Onze meubellijnen zijn ingedeeld in de lijnen  
RAW Nature, Oslo, Helsinki, Tromsø en Kopenhagen. 

De verschillende lijnen bestaan uit loungebanken, buffettafels, zuilen, krukken en zit- en statafels met in het 

midden van het blad een uitsparing van glas. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid draadloze led verlichting te 

plaatsen, in elke gewenste kleur door middel van een afstandsbediening. Deze verlichting is ook te koppelen 

aan de bars, zodat er één geheel ontstaat in de kleursetting.

Meubilair
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Rauwe, stoere en natuurlijke materialen in een combinatie van bijvoorbeeld staal en hout zijn de trend voor 

dit najaar. Een zwart stalen frame met oude, geschaafde, eiken wagondelen als tafelblad, vormen de basis van 

deze trendy meubellijn. Deze meubellijn is goed te gebruiken bij thema evenemten als  “Vintage Autumn” en  

“Industrial Nature” maar past ook goed als inrichting van beursstands. 

Er zijn 2 maten (120x90cm en 90x90cm) en ze zijn in een hoge en lage uitvoering leverbaar.

RAW Nature



Statafel Oslo GLAS
Strakke witte sokkel 

met een blad van gehard glas

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Oslo S 
Witte statafel voorzien 

van glas 35x35 cm

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Oslo M
Witte statafel voorzien 

van glas 35x35 cm

Afmeting H: 113 cm B: 120 cm D: 80 cm

Statafel Oslo L
Witte lange statafel voorzien 

van 2x glas 35x35 cm

Afmeting H: 113 cm B: 180 cm D: 80 cm

Statafel Oslo ROND 
Witte statafel voorzien van glas 30cm Ø 

Afmeting H: 113cm  : 100cm

Tafel Oslo S
Witte lage tafel 

voorzien van glas 35x35 cm

Afmeting H: 75 cm B: 80 cm D: 80 cm

Oslo



Tafel Oslo L of XL
Lange witte tafel voorzien 

van 2x glas 35x35 cm

 afmeting L: H: 75 cm B: 180 cm D: 80 cm

 afmeting XL: H: 75 cm B: 200 cm D: 90 cm

Loungebank Oslo
Witte skai-leren loungebank 

Afmeting B: 200 cm D: 80 cm

Loungehocker Oslo
Witte skai-leren loungehocker

 Afmeting B: 80 cm D: 80 cm

Oslo

Ronde poefjes 
Ronde poefjes in  

diverse stoffen en kleuren

Kussens
Kussens waaronder van het merk 

Claudi in diverse stoffen en kleuren



Zuil Oslo L 
Strakke witte zuil 

Afmeting H: 100 cm 

B: 50 cm D: 50 cm

Zuil Oslo XL 
Strakke witte zuil 

Afmeting H: 130 cm 

B: 70 cm D: 70 cm

Oslo

Kubus Oslo glas
met presentatieruimte
Strakke witte kubus met  

presentatieruimte (10 cm hoog), 

blad van gehard glas 

Afmeting H: 60 cm B: 60 cm D: 60 cm

Kubus Oslo glas 
Strakke witte kubus voorzien van glas 

Afmeting H: 40 cm B: 40 cm D: 40 cm

Sokkel Kunststof 
geheel led-verlicht 

Wit zitelement / kubus Ook te  

gebruiken als bijzettafel

Afmeting H: 60 cm B: 50 cm D: 50 cm



Buffettafel Oslo 
Witte buffettafel leverbaar 

in de lengtematen 120 cm, 

160 cm en 180 cm

Afmeting H: 90 cm D: 60 cm

Ice-Buffet Oslo
Witte buffettafels leverbaar

 in de lengtematen 120 cm, 

160 cm en 180 cm

Afmeting H: 90 cm D: 60 cm

Buffettafel Oslo RVS 
Witte buffettafel met 

RVS bovenblad leverbaar in de lengtematen 

160 cm en 180 cm

Afmeting H: 90 cm D: 60 cm

 

Eames DSW chair wit
Kunststof kuip welke 

rust op vier poten  

gemaakt van  

beukenhout

Kruk Oslo luxe 
Kruk met chroom 

onderstel en kunststof 

witte zitting

Kruk Oslo Cube
Kruk met skai-lederen 

witte zitting

Stoel Oslo 
Stoel met chroom 

onderstel en kunststof 

witte zitting

Stoel Oslo luxe 
Stoel met chroom 

onderstel en skai-

lederen witte zitting

Oslo



Statafel Helsinki glas
Strakke zwarte sokkel 

met een blad van gehard glas

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Helsinki S 
Zwarte statafel 

voorzien van glas 35x35 cm

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Helsinki XL
Witte lange statafel 

voorzien van plexiglas

Afmeting H: 113 cm B: 200 cm D: 90 cm

Kruk Cube Helsinki 
Kruk met skai-lederen 

zwarte zitting

Loungebank Helsinki
Zwarte skai-leren loungebank 

Afmeting B: 200 cm D: 80 cm

Helsinki



Statafel Tromsø wit
Statafel met Zebrano blad 

met strakke witte sokkel

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Tromsø zwart
Statafel met Zebrano blad 

met strakke zwarte sokkel

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Tromsø XL wit
Statafel lang met Zebrano blad 

met strakke witte sokkels

Afmeting H: 113 cm B: 180 cm D: 80 cm

Statafel Tromsø XL zwart
Statafel lang met Zebrano blad 

met strakke zwarte sokkels

Afmeting H: 113 cm B: 180 cm D: 80 cm

Tafel Tromsø S wit
Witte lage tafel 

voorzien van Zebrano blad 

Afmeting H: 75 cm B: 80 cm D: 80 cm

Tafel Tromsø L wit 
Witte lage tafel

voorzien van Zebrano blad 

Afmeting H: 75 cm B: 80 cm D: 200 cm

Tromsø



Statafel Kopenhagen wit
Statafel met blad vintage look van 

sloophout met strakke witte sokkel

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Kopenhagen zwart
Statafel met blad vintage look van 

sloophout met strakke zwarte sokkel

Afmeting H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Tafel Kopenhagen S
Witte lage tafel voorzien van vintage 

look blad van sloophout

Afmeting H: 75 cm B: 80 cm D: 80 cm

Kopenhagen
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Mocht u niet kunnen vinden wat u zoekt, of weet u niet precies wat het beste bij uw situatie past? Neem contact 

met ons op en wij adviseren u graag.  Ons glaswerk en servies wordt vervoerd in professionele transportkratten. 

Transport is hierdoor efficiënt en verminderd de kans op breuk.  Glaswerk, servies en couvert mag vuil retour 

worden gegeven. 

Kwaliteit
Bij de samenstelling van ons assortiment is kwaliteit en duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. 

Zo voeren wij servies en bestek van Villeroy & Boch en is het glaswerk van het merk Schott Zwiesel. 

Party- en Catering
materialen
Een kleine greep uit ons assortiment:
van glaswerk en bestek tot koelingen en koffiemachines



Klein materiaal glaswerk | bestek | borden | buffet | walking dinner | servies

Bar koelingen | biertap | werktafel | koffie | ice-bar 

Party- en Catering
materialen



DJ BOOTH OSLO M
DJ Booth voorzien van plexiglas

Afmeting H: 110 cm B: 180 cm D: 60 cm

DJ BOOTH OSLO L
Ovale DJ Booth voorzien van plexiglas

Afmeting H: 110 cm B: 200 cm D: 60 cm 

DJ BOOTH HELSINKI
Ovale zwarte DJ Booth 

voorzien van plexiglas

Afmeting H: 110 cm B: 250 cm D: 60 cm  

Geluid, licht, en muziek zijn een belangrijk onderdeel van een evenement.  Wij bieden professionele apparatuur 

en speciaal DJ-meubilair. (Technici voor installatie en begeleiding leveren wij op verzoek.) Wij adviseren u graag. 

Licht, geluid 
en DJ-meubilair
Met professioneel licht en geluid 
legt u de basis voor de perfecte sfeer



Schitterende tafelbloemen en bloemstukken
in de perfecte vaas, gecombineerd met ons meubilair 
zijn een echt blikvanger. 

Bloem & Groen

Een sfeer neerzetten. Zorgen voor de juiste ambiance. Met de mooiste bloemen en planten, het juiste 

meubilair en eigenwijze accessoires. Bloemen is emotie en dat is wat we willen laten zien en voelen 

met ons bloemwerk. Kleur en vorm, van modern tot klassiek, stoer of elegant.

Laat u verrassen, prikkelen en inspireren.  Verder verhuren wij ook diverse planten en bomen zoals: 

palmbomen, bamboes en olijfbomen. 



Herkenbaar en onderscheidend zijn. 
Niemand is hetzelfde, dat geldt ook voor bedrijven. 

Branding & Maatwerk

Door gebruik te maken van branding wordt al het meubilair of stand uniek. Uw huisstijl in de kleur 

van de vazen en het bloemwerk, de kussens op de loungebanken, de kleur van de LED-verlichting 

en bestickering op meubilair. Denk ook aan de aanschaf van custom-made canvasdoeken en 

banieren. Maatwerk afgestemd op uw bedrijf, merk en locatie.



Champagneboom

De takken van de champagneboom heten uw gasten van harte welkom

met een glas sprankelende champagne! De boom pronkt bij de entree van 

uw evenement of bijeenkomst.  Uiteraard ook te presenteren met een mooie 

Prosecco, Cava of een cocktail. 

Hoog & laag
Er zijn twee uitvoeringen beschikbaar, een hoog model voor 50 glazen of 

een tafelmodel voor 25 glazen.  Het tafelmodel is ook uitermate geschikt om 

te gebruiken als amuseboom of dessertboom bij de presentatie van een buffet. 

Een eyecatchter op elke feest of evenement

uw champagne, amuse 

of dessert opvallend 

gepresenteerd



Postadres Bezoekadres
Schubertpad 37 Karel Doormanstraat 63C

3261 JJ Oud-Beijerland 3262 PB Oud-Beijerland

t 0186 - 840 188

info@sfeerenmeer-events.nl 

www.sfeerenmeer-events.nl

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

De Setting maakt de Sfeer!


