YOUR EVENT ACCOMMODATION

Technische fiche


Vrijstaande unit (geen lawaaihinder van buren)



Zeer lage transportkosten TRANSPORT PER 40 CABINS
(volle trailer)



Past in zeecontainers voor verre bestemmingen



Geïntegreerd comfortabel dubbel bed of twee aparte bedden
(1 of 2 stapelbedden optioneel)



Moderne look



Standaard privé terrasvloer



Standaard voorzien van stopcontact en usb lader



Panoramisch raam voor voldoende lichtinval



Steeds min. 10 cm boven de ondergrond opgebouwd

The best flatpacked
event accommodation
on the market, that even
looks really good and
has all the comfort.
Kim Abercrombie

(nooit wateroverlast)


Geïntegreerde RGBW led verlichting en verluchtingsroosters



Geïntegreerde locker



Veilig en robuust, inbraakveilig



Unieke sleutel per Festicabin



Snelle op- en afbouw door ons team met ruim 15 jaar ervaring
in de sector



Lage terrein impact tijdens op- en afbouw



Eenvoudige elektrische aansluitingen



Kan ook met een kraan geplaatst worden



Ecologisch verantwoord door zijn compacte design



Conform Europese standaard EN 13782

Zeer compact


Milieuvriendelijk



Bespaar op transportkosten



Snelle opbouw



All-in one pakket



Weinig arbeidsintensief

40 Festicabins on 1 full truck
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Met de RGB led
verlichting zit de sfeer
steeds goed. Opbergruimte voor kleren e.a. is
uiteraard voorzien.

Geschikt voor 1 tot 4 personen

Festicabin: Comfortabel en modern

Met standaard een geïntegreerd dubbel bed

Afmetingen

of twee aparte bedden, kan de Festicabin ook

optioneel voorzien worden van 1 of 2 comfortabele

stapelbedden. Met de RGBW led verlichting
zit de
1 vrijstaande Festicabin:
sfeer steeds goed. Opbergruimte voor kleren e.a. is

Geïntegreerd dubbel bed:

uiteraard voorzien.

265 x 225 x 250 cm (L x B x H)
200 cm op 150 cm (L x B)

Festicabin: Comfortabel en modern

265

Afmetingen
1 vrijstaande Festicabin:
265 x 225 x 250 cm (L x B x H)
250

Geïntegreerd dubbel bed of
2 enkele bedden:
200 cm op 150 cm (L x B)
265

225

85

Opties
All Events geeft u ook de mogelijkheid om,
tussen 2, 3 of 4 Festicabins een prachtige
overdekte ruimte te creëren d.m.v. een ﬂextent.
Zowel de ﬂextenten als de Festicabins kunnen
volledig gepersonaliseerd worden op aanvraag.

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over onze diensten en producten contact met ons op.
All Events bvba

Bezoek onze website op

Schatting 64

www.all-events.be

8210 Zedelgem, Belgium

www.festihut.com

+32(0)50-841830

www.festicabin.com

info@all-events.be
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