
HALE NAMIOTOWE



Szanowni Państwo,
Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce nasz kolejny katalog. 
Działamy na polskim i zagranicznym rynku od 1997 roku. Staramy 
się nadążać za zmieniającymi się trendami, a przede wszystkim 
za potrzebami naszych klientów. Przedstawiamy Państwu linię 
produktów i usług, które pomogą zorganizować niemalże każdą 
imprezę.

W OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO:
 hale namiotowe,
 podłogi,
 wystrój i wyposażenie dodatkowe,
 sceny, nagłośnienie, oświetlenie i multimedia.

www.hale-wynajem.pl



Wyjątkowe uroczystości powinny mieć odpowiednią 
oprawę. Elegancko wyposażone, estetyczne hale nadają 
takim wydarzeniom wyjątkowy charakter. Namioty, 
którymi dysponujemy, mają białe poszycie.

PRZYJĘCIA
WESELA



Namioty bankietowe można wykorzystać do 
różnego rodzaju wydarzeń. Polecamy je z okazji 
rozpoczęcia lub zakończenia nowych inwestycji, 
spotkań biznesowych, konferencji, prezentacji lub 
jubileuszu fi rmy itp. 

EVENTY

KONFERENCJE
BANKIETY

Qlture Events

Qlture Events



Dysponujemy profesjonalnym oświetleniem 
architektonicznym, które w hali namiotowej może 
stworzyć nastrój odpowiedni do rodzaju imprezy.

dekoracje
światłem



Proponujemy specjalnie przygotowaną tkaninę, która 
może zamienić każdą przestrzeń – halę namiotową, halę 
produkcyjną, halę magazynową itp. w ekskluzywną 
salę bankietową, eventową lub balową.

Przed realizacją. Po realizacji.

Qlture Events



Nasze hale wykorzystywane są do pokazów mody i akcji promocyjnych. 
Wyposażamy je również w podesty, sceny i wybiegi, które możemy 
pokryć elegancką płytą hips w różnych kolorach.

POKAZY 
MODY

KONCERTY

Qlture Events



Zdjęcie wykonane przez www.mgfoto.pless.pl

Namioty w naszej ofercie mogą mieć dowolną 
powierzchnię.

Dysponujemy halami o następujących 
szerokościach:
5m;  8m;  10m;  12,5m;  15m;  20m;  25m;  30m.

Długość namiotu może być nieograniczona.

BIESIADY
EVENTY
PIKNIKI



Ściany transparentne są ciekawą 
alternatywą białych plandek. Polecamy 
je przy organizacji przyjęć plenerowych 
oraz na wystawy, ekspozycje i targi.

TRANSPARENTNE
ŚCIANY
PODŁOGI



WYPOSAŻENIE
dodatkowe
W OFERCIE MAMY:

 Podłogi
 Parkiety taneczne
 Wykładziny
 Podwieszany sufi t - GALA
 Transparentne ściany
 Stoły i krzesła
 Meble eventowe
 Ławostoły
 Wybiegi
 Płyty Hips
 Schody
 Mównice
 Zastawka sceniczna
 Wieszaki z numerkami
 Trawersy aluminiowe
 Barierki ochronne
 Nagrzewnice
 Promienniki gazowe
 Klimatyzatory
 Podesty sceniczne
 Oświetlenie i nagłośnienie
 Ekrany LED KLIMATYZATORY I NAGRZEWNICE

stoły, krzesła

KLIMATYZATORY I NAGRZEWNICE



ESTRADA RYBNICKA SP. Z O.O.
Ul. Wolna 242, 44-251 Rybnik

Tel. 32 42 18 858 
       32 44 90 444
       604 130 750
       728 489 210

       
zk@estrada.rybnik.pl

biuro@estrada.rybnik.pl

www.hale-wynajem.pl
www.estrada.rybnik.pl


