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Maak kennis met Sfeer & Meer Events
Sfeer & Meer Events is gespecialiseerd in eventstyling en aankleding
van particuliere- en bedrijfsevenementen. Ons motto is: elk event heeft zijn
eigen bijzondere setting, passend bij de doelgroep, gelegenheid en budget.
Elk evenement is uniek
Van verhuur tot creatief maatwerk. Dat is de kracht van
Sfeer & Meer Events. Partner bij het organiseren van
kleine en grote evenementen op zowel de zakelijke als de
particuliere markt. Van bedrijfspresentatie tot beurs, van
intiem feest tot een huwelijksvoltrekking: Sfeer & Meer
zorgt ervoor dat de gehele aankleding tot in de puntjes
verzorgd is.
Sfeer bestaat uit een combinatie van 4 productgroepen:
meubilair, bloem, groen & accessoires. Dankzij een grote
variëteit hiervan is op locatie altijd direct de juiste sfeer te
creëren. Voor elk evenement op elke locatie bestaat een
(styling)antwoord. Wij verhuren sfeer voor elk evenement!
Wit, zwart, tafels van RAW Wood of oude eiken
wagondelen: in onze eigen werkplaats krijgen alle

meubelstukken hun stijlvolle eigentijdse look. De juiste
stijl maakt de beleving compleet. Huisstijl en kleuren
kunnen worden doorgevoerd tot in de kleinste details. De
mooiste bloemen, planten en passende accessoires zijn
daarvoor net zo belangrijk.
Transport en op- & afbouw
Wij bezorgen op de door u gewenste locatie. Voor op& afbouw van de locatie rekenen wij een uurtarief.
Wij gaan graag voor u aan de slag
Bekijk de diverse sfeerimpressies en mogelijkheden in
deze brochure, op onze website en onze social media
kanalen om een indruk krijgen van wat Sfeer & Meer voor
u kan betekenen. Neem gerust contact met ons op. Met
alle plezier stellen wij een offerte voor u samen, gebaseerd
op de specifieke wensen van u en/of uw opdrachtgever.

Concept & inrichting

Bars
Modulaire strak vormgegeven bar
eventueel voorzien verlichting
Onze bars zijn te leveren in vele maten en uitvoeringen. Een kleine bar voor een welkomstcocktail of juist
een opvallende eilandbar. De barren zijn te plaatsen in een L-vorm, U-vorm, rechte uitvoering of als grote
eilandbar. U kunt kiezen uit de uitgiftemodules van 120cm, 160cm,180cm en 200cm breed en koppelstukken
en eindzuilen van 10cm, 15cm, 30cm en 70cm breed.
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 en buffetten.

Bars

Meubilair

De verschillende lijnen bestaan uit (sta)tafels, buffetten, zitmeubilair en kasten in verschillende afmetingen. In
de tafels van de lijnen Olso, Helsinki en RAW Wood kunnen we dankzij het gedeeltelijk matglazen bovenblad
optioneel draadloze led-verlichting plaatsen en de door u gewenste kleur instellen. Deze verlichting is ook te
koppelen aan de bars, zodat er één geheel ontstaat in de kleursetting.
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RAW Nature
Stoere en natuurlijke materialen in een combinatie van staal en hout! Een zwart stalen frame met oude eiken
wagondelen als tafelblad, vormen de basis van deze meubellijn. Deze lijn is ook te combineren met de overige
meubellijnen.
Er zijn drie maten leverbaar (180 x 90 cm, 120 x 90 cm en 90 x 90 cm) en de 120 x 90 cm en de 90 x 90 cm zijn
zowel in een hoge en lage uitvoering leverbaar.
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RAW Nature

Frame Buffet RAW Nature
Stellage van zwart staal met tussenliggers
en een buffettafel
Afm. B: 180 cm H: 300 cm D: 70 cm

Buffet RAW Nature
Buffettafel van voorzijde eiken wagondelen
en zwart bovenblad
Afm. B: 180 cm H: 90 cm D: 70 cm

Bierombouw RAW Nature
Buffettafel van voorzijde eiken
wagondelen
Afm.B:180 cm H:110 cm D:70 cm

Frame tafel RAW Nature
Stellage van zwart staal met
tussenliggers en een tafelblad.
Eventueel te voorzien van verlichting
Afm. B: 180 cm H: 300 cm D: 70 cm

Frame Bardeel RAW Nature
Stellage van zwart staal met
tussenliggers en een uitgifteblad
Met een buffetdeel (zonder blad
voor bijv. biertap). Eventueel te
voorzien van verlichting
Afm. B: 180 cm H: 300 cm D: 70 cm

Kast RAW
Industrieel wandrek uit mat
zwart geborsteld staal
Afm.B:100 cm H:215 cm D:35 cm

RAW Nature

Bank RAW Cognac
2,5 zits van leder in cognac kleur
Afm. B:190 cm H:85 cm D:86 cm

Fauteuil RAW Cognac
Fauteuil van leder in cognac kleur
Afm. B:105 cm H:85 cm D:86 cm

Bank RAW Velvet Green
2,5 zits van fluweel in groene kleur Afm.
B:190 cm H:85 cm D:86 cm

Fauteuil RAW Velvet Green
Fauteuil van fluweel in groene kleur
kleur Afm. B:105 cm H:85 cm D:86 cm

Kruk Hay Black
Zitkuip van kunststof en
onderstel is van zwart
gebeitst essenhout.

Stoel Vintage Brown
Industrieel Vintage kerkstoelen uit
de jaren 70. Zitting van plywood, het
metalen frame is donker bruin gecoat

Barcelona Chair Cognac
Onderstel van RVS gepolijst frame.
Zitting van runderleder
Afm. B: 76 cm H: 80 cm D: 76 cm

Fauteuil van fluweel
in kleur olijfgoud
Afm. B:60 cm H:70 cm D:70 cm

RAW Nature

Statafel of Zuil S RAW Nature
Statafel van zwart staal
met blad van eiken wagondelen
Afm.B:60 cm H:110 cm D:60 cm

Tafel M RAW Nature
Statafel M RAW Nature
Tafel L RAW Nature
Tafel van zwart staal
Statafel van zwart staal
Statafel van zwart staal
met blad van eiken wagondelen met blad van eiken wagondelen met blad van eiken wagondelen
Afm. B: 90 cm H: 75 cm D: 90 cm Afm. B: 90 cm H: 110 cm D: 90 cm Afm. B: 120 cm H: 75 cm D: 90 cm

Statafel L RAW Nature
Statafel van zwart staal
met blad van eiken wagondelen
Afm. B: 120 cm H: 110 cm D: 90 cm

Statafel XL RAW Nature
Statafel van zwart staal
met blad van eiken wagondelen
Afm. B: 180 cm H: 110 cm D: 90 cm

Statafel RAW Steel
Frame van zwart staal
met blad in visgraat van eiken
wagondelen Afm. B: 80 cm
D: 80 cm H: 110 cm

RAW Nature

Kubus RAW Nature
Frame van zwart staal
met blad van eiken wagondelen
Afm. B: 50 cm H: 50 cm D: 50 cm

Zuil of Zuil S RAW Nature
Zwarte poot .
Met blad van eiken wagondelen
Afm. B: 40 cm H: 75 cm D: 40 cm of
Afm. B: 40 cm H: 110 cm D: 40 cm

Bijzettafel RAW Teak
Bijzettafel met teak
blad en zwarte poot

Salontafel RAW Marmer
Salontafel met groen marmeren
blad en zwart ijzeren poot.
Afm: Diameter: 100x70cm Hoogte: 37cm

RAW Wall
Stellage van zwart staal met
berkenstammen en planten
Afm.B:180 cm H:250 cm D:70 cm

Bijzettafel RAW Marmer
Bijzettafel met groen marmeren
blad en zwart ijzeren poot.
Afm: diameter 32cm, hoogte 45cm

RAW Wood

Statafel RAW Wood
Statafel van RAW Wood
Afm. H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel RAW Wood |
zwart blad
Statafel van RAW Wood poot en
zwart blad. Voorzien van matglas
35x35 cm. Afm. H: 113 cm B: 80
cm D: 80 cm

Statafel RAW Wood |
wit blad
Statafel van RAW Wood poot en
wit blad. Voorzien van matglas
35x35 cm. Afm. H: 113 cm B: 80
cm D: 80 cm

Statafel RAW Wood
witte poot
Statafel van witte poot en
RAW Wood blad
Afm. H: 113 cm B:80 cm D:80 cm

RAW Wood

Statafel RAW Wood
zwarte poot
Statafel van zwarte poot en
RAW Wood blad
Afm. H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Tafel RAW Wood
witte poot
Tafel van witte poot en
RAW Wood blad
Afm. H: 75 cm B: 80 cm D: 80 cm

Buffet / Bar
RAW Wood
Onderstel van sloophout
en een zwart bovenblad
Afm. B: 180 cm H: 90 cm D: 70 cm

Zuil RAW Wood
Afm.B:60 cm H:120 cm D:60 cm

Bierombouw
RAW Wood
Buffettafel van voorzijde sloophout
en een zwart uitgifteblad
Afm.B:180 cm H:110 cm D:70 cm

Picknick

Diner-picknick tafel
Stoere tafel van eiken planken
Afm. B:180 cm H:75 cm D:80 cm

Diner-picknick bank
Stoere bank, bijpassend bij tafel RAW Wood,
van eiken planken
Afm. B:180 cm H:45 cm D:35 cm

Oslo

Statafel Oslo GLAS
Strakke witte poot en blad van helder
gehard glas
Afm. H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Oslo S
Witte statafel
Voorzien van matglas 35x35 cm
Afm. H: 113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Oslo M
Witte statafel
Voorzien van matglas 50x35 cm
Afm. H: 113 cm B: 120 cm D: 80 cm

Oslo

Statafel Oslo L
Witte lange statafel
Voorzien van 2x matglas 3 5x 35 cm
Afm. H: 113 cm B: 180 cm D: 80 cm

Tafel Oslo L of XL
Witte lange tafel
Voorzien van 2x matglas 35 x 35 cm
Afm. L: H: 75 cm B: 180 cm D: 80 cm
Afm. XL: H: 75 cm B: 200 cm D: 90 cm

Tafel Oslo S
Witte lafel
Voorzien van matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 75 cm B: 80 cm D: 80 cm

Oslo

Dinertafel Oslo rond
Witte ronde tafel
Voorzien van glasplaat Ø 40 cm
Afm. H: 75 cm : Ø 180 cm

Dinertafel Oslo rond
Voorzien van glasplaat Ø 40 cm
Afm. H: 75 cm : Ø 180 cm

Oslo

Sokkel Oslo Kunststof
Witte kunsstof kubus.
(optioneel led-verlicht)
Afm. H: 60 cm B: 50 cm D: 50 cm

Zuil Oslo L
Strakke witte zuil
Afm. H: 100 cm
B: 50 cm D: 50 cm

Kubus Oslo glas
met presentatieruimte
Strakke witte kubus met
presentatieruimte (10 cm hoog),
blad van gehard glas
Afm. H: 60 cm B: 60 cm D: 60 cm

Zuil Oslo XL
Strakke witte zuil
Afm. H: 130 cm
B: 70 cm D: 70 cm

Kubus Oslo glas
Strakke witte kubus voorzien van glas
Afm. H: 40 cm B: 40 cm D: 40 cm

Oslo

Buffettafel Oslo
Witte buffettafel leverbaar
in de lengtematen 120 cm,
160 cm en 180 cm
Afm. H: 90 cm D: 60 cm

Balie | buffettafel Oslo LED
Witte buffettafel voorzien
van led-verlichting
Afm. L: 180 cm H: 90 cm D: 60 cm

Ice-Buffet Oslo
Witte buffettafel voorzien
RVS bak
Afm. L: 180 cm H: 90 cm D: 60 cm

Dj booth Oslo L
Ovale DJ Booth voorzien
van plexiglas
Afm. H: 110 cm B: 200 cm D: 60 cm

Oslo

Eames DSW chair wit
Kunststof kuip
Poten van beukenhout

Kruk Oslo luxe
Kruk met chroom onderstel en
kunststof witte zitting

Kruk Oslo Cube
Kruk met lederen
witte zitting

Stoel Oslo
Stoel met chroom onderstel
en kunststof witte zitting

Oslo

Barcelona Chair
RVS gepolijst onderstel
Zitting van runderleder
Afm. B: 76 cm H: 80 cm D: 76 cm

Wedding Chair
Kunsstof witte klapstoel
Zachte zitting
Afm. B: 45 cm H: 78 cm D: 45 cm

Loungebank Oslo
Gecapitonneerde witte
lederen loungebank
Afm. B: 200 cm D: 80 cm

Loungehocker Oslo
Gecapitonneerde witte
lederen loungehocker
Afm. B: 80 cm D: 80 cm

Helsinki

Statafel Helsinki glas
Strakke zwarte poot
en blad van helder gehard glas
Afm. H:113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Helsinki S
Zwarte statafel
Voorzien van matglas 35x35 cm
Afm. H:113 cm B: 80 cm D: 80 cm

Statafel Helsinki XL
Witte lange statafel
Voorzien van 2x matglas 35x35 cm
Afm. H: 113 cm B: 200 cm D: 90 cm

Dj booth Helsinki
Ovale zwarte DJ Booth
voorzien van plexiglas
Afm. H: 110 cm B: 250 cm D: 60 cm

Kruk Cube Helsinki
Kruk met zwarte lederen zitting

Loungebank Helsinki
Gecapitonneerde zwarte lederen
loungebank
Afm. B: 200 cm D: 80 cm

Zebrano

Statafel Zebrano wit
Strakke witte poot met Zebrano blad
Voorzien van matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 113 cm B: 75 cm D: 75 cm

Statafel Zebrano zwart
Strakke zwarte poot met Zebrano blad
Voorzien van matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 113 cm B: 75 cm D: 75 cm

Statafel Tromsø XL wit
Strakke witte poten met lang Zebrano
blad. Voorzien van 2x matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 113 cm B: 200 cm D: 75 cm

Statafel Tromsø XL zwart
Strakke zwarte poten met lang Zebrano
blad. Voorzien van 2x matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 113 cm B: 200 cm D: 75 cm

Tafel Tromsø S wit
Strakke witte lage poot met Zebrano blad.
Voorzien van matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 75 cm B: 75 cm D: 75 cm

Tafel Tromsø XL wit
Strakke witte lage poten met lang
Zebrano blad. Voorzien van 2x
matglas 35 x 35 cm
Afm. H: 75 cm B: 200 cm D: 75 cm

Accessoires

Ronde poefjes
Ronde poefjes in
diverse stoffen en
kleuren

louis de poortere
tapijten
Diverse afmetingen
(vanaf B: 240 cm
D: 170cm)

Kussens
Kussens in diverse
stoffen en kleuren

Schapenvachten
Vachten in de kleuren
Grijs, wit en bruin

Verlichte letters
BAR - Hoogte 30cm
LOVE - Hoogte 110cm

Design your wedding
Wij creëren sfeer
Emoties vertalen we in sfeervolle creaties die uw zintuigen prikkelen.
Zo geven we vanuit onze visie invulling aan bijzondere momenten.
Wij denken in geuren, kleuren en vormen. Wij laten u genieten.

Design your wedding

Champagneboom
Een eyecatchter op elk feest of evenement
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.
Uitvoeringen
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.

Uw champagne, amuse of dessert opvallend gepresenteerd!

Bloem & Groen
Schitterende tafelbloemen en bloemstukken
in de perfecte vaas, gecombineerd met ons meubilair
zijn een echt blikvanger.
Naast een breed scala van prachtige meubels en accessoires bieden we u meer. Met creatieve en
bijzondere bloem- en groendecoraties maakt de inrichting van uw evenement helemaal compleet.
Onderstaande concepten geven hiervan een voorbeeld.

Bloem & Groen

Diverse materialen
& accessoires
Geen evenement kan zonder
U kunt bij ons ook terecht voor o.a. koelkasten, biertaps, heaters, garderoberekken,
parasols, glaswerk, bestek, borden, (sfeer)verlichting, pipe and drape afscheidingsdoeken
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.
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Diverse materialen
& accessoires
Wij kunnen ook tenten zoals pagodetenten, alu-paviljoenen, punttenten en stretchtenten
voor u verzorgen. Wij laten deze wel door gespecialiseerde bedrijven leveren en (de)
monteren.
Elke locatie is anders en daarom komen wij graag ter plaatse kijken om u van een
deskundig advies te voorzien. Niets is vervelender dan voor onverwachte verrassingen te
komen staan die in een vroegtijdig stadium voorkomen hadden kunnen worden.
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Branding & Maatwerk
Herkenbaar en onderscheidend zijn.
Niemand is hetzelfde, dat geldt ook voor bedrijven.
Meubilair in uw gewenste kleur of branding op het meubilair? Hierdoor 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. Maatwerk afgestemd
op uw bedrijf, merk en locatie.

SUM M E R T I M E
E VEN T S T YL I NG

Summertime! Wie wordt er niet blij van. Zeker nu kunnen we wel wat extra kleur, vrolijkheid en gezelligheid gebruiken. Het plezier dat ervan af
straalt, creëert vanzelf een ongedwongen en ontspannen setting.
We hebben voor deze zomer drie stylingpakketten samengesteld die uiteraard onderling ook goed te combineren zijn.
Stylingpakket 1 - Miami Festival
Droom weg met deze vrolijke en relaxte festival stijl. Meubels in vrolijke pasteltinten, gekleurde kussens en bloemen in mooie zomerse kleuren.
Een schitterend contrast, heerlijk fris op een zomerse dag en een zomerse gloed op een minder warm moment!
Stylingpakket 2 - Natural Wood & Velvet
Pure luxe met een rauw randje! Natural Wood & Velvet is het toppunt van elegantie. De combinatie van ronde vormen, eikenhout, fluweel, goud
en staal zorgen voor een chique uitstraling.
Stylingpakket 3 - RAW Wood
Geniet van het goede leven! Creatief met een rauw randje! Dat maakt deze stijl strak en tegelijkertijd uniek. Vrijwel geen onderdeel is exact
hetzelfde. Er wordt gebruik gemaakt van gekleurd sloophout, staal en leer.

Miam i Fes ti val
Stoel Scandi Naturel

Bijzettafel teak

Vloerkleed Jungle

Palletbank gekleurd
Ibiza Flags

Statafel Miami Festival

Miam i Fes ti val
statafel Naturel Steel White

Eyecatcher bloemen

statafel Naturel White rond

Champagneboom

kruk Hay wit

Kubus 40x40x40cm
Kubus 50x50x50
met eiken plateau

Statafel Miami Festival

Bar Natural White

Natural Wood & Velvet
Bank Green velvet

Frame RAW | berkenstammen |
bloemen | groene bladeren

Poef rond leer & velvet

Bijzettafel Black-Gold

Bijzettafel Gold
Fauteuil Oker velvet

Vloerkleed Palm

Natu ral Wood & Velv et
Frame steel | berk | groen | bloem

Stoel Scandi Black

Roomdivider zwart
Lage tafel Naturel Black

kruk Hay zwart

Zitzak taupe
Waaierpalm

Bar Natural Black

Poef katoen
statafel Naturel Black rond

Olievaten met bamboepalen
voor prikkabel of vlaggen

RAW

Wo o d

Fauteuil RAW Cognac
Picknicktafel Wood

Statafel RAW Wood

Statafel Industrieel Zwart
Statafel RAW Wood met gekleurd blad of poot

RAW

Wo o d

Stoel Retro groen of zwart

Zuil RAW Wood 120cm

Eyecatcher Frame
Steel-Wood

Bank RAW Cognac

Poef katoen

Vloerkleed Blaze

De Setting maakt de Sfeer!
Bezoek- en uitleveradres
Boonsweg 43
3274 LH Heinenoord (ZH)
t +31 (0)186 66 06 95
info@sfeerenmeer-events.nl
www.sfeerenmeer-events.nl

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

