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Afspraak = Afspraak
A27 is een partner waarop u kunt vertrouwen. Wij denken met u mee en stellen alles in het werk om van uw evenement/ beurs
een succes te maken.
Wij staan 24/7 voor u klaar om direct een antwoord te geven op uw vragen. Wij staan dan ook garant voor kwalitatieve goede
materialen, waaronder tapijt, bankirai, steigerhouten meubelen en standbouw. Wij denken graag met u mee in de
mogelijkheden om het concept zo goed als mogelijk te vertalen.

Kennismaking met de diensten van A27
Tapijt verhuur

Steigerhoutmeubilair

Wij zijn gespecialiseerd in de
verhuur van tapijt voor uw
beurs/evenementen. Zowel
tegels 50x50cm, 100x100cm
als ook beurs tapijt van de
rol. Met een diversiteit aan
..
kleuren creeren wij de sfeer
die u wenst.

Onze uitgebreide lijn van steigerhout maakt de uitstraling
van uw evenement compleet. Wij leveren van kruk
tot aan loungebank met of
zonder lederlook zitting. Ook
hiervoor bent u bij ons aan
het juiste adres. Zoekt u iets
aparts, wij maken het graag
op maat voor u.

Kortom: wij zijn de oplossingen voor al uw beleggingen!

Hekwerk

Viewbox verhuur

Ook voor het afzetten van uw
evenement hebben wij de
juiste middelen in ons assortiment! Van hout tot staal..
draad, ook hierin creeren wij
de uitstraling die u wenst.
De combinatie met onze
houten vlonder zorgt ervoor
dat uw gasten de weg volgen
die u graag ziet.

De viewbox is nu een tweetal
jaren toegevoegd aan ons
assortiment. Deze luxe container geeft een extra
dimensie aan uw productpresentatie. Door zijn moderne
bouw is deze snel te verplaatsen op de ondergronden
die u wenst.

Bankirai
Wanneer u een buitenevenement organiseert en zoekende
bent naar een juiste vloerbedekking dan zijn onze hoogwaardige kwaliteits vlonders de oplossing. Onze houten vlonders
zijn naaldhak proef en zorgen voor een uitstekende uitstraling
van uw evenement.

A27expo

Telefoon: 036 - 533 4999 en 06 - 51521909
Email: sales@a27expo.nl
http://www.a27expo.nl/

Voor al uw beleggingen bent u bij ons aan het juiste adres !!

