
BEACH VIBES
SPRING & SUMMER CONCEPTS



BEACH VIBES

Zon, zee, strand…. Dit gevoel is niet alleen weggelegd voor 

vakanties. Met de Beach Vibes van DCRT worden de ont-

spannen sferen van bijvoorbeeld Ibiza, Hawaii of Cuba naar 

uw evenement gebracht. 

Dit thema leent zich natuurlijk uitstekend voor strandloca-

ties, maar past net zo makkelijk bij een (outdoor) evenemen-

tenlocatie of bruiloft. Natuurlijke materialen en een sierlijk 

kleurpalet dat verwerkt is in meubilair en accessoires zorgt 

voor de perfecte strand sfeer.

Bent u geïnteresseerd in dit sfeerconcept voor uw evene-

ment? Wij informeren u graag over de mogelijkheden! U kunt 

contact met ons opnemen per e-mail we@dcrt.nl of 

telefonisch 023 555 13 90



BEACH 

VIBES



SUMMER

TIME

Onze stylisten creëren 

het gevoel van een dag 

op het strand met o.a. 

rotan lounge meubilair, 

hangmatten, driftwood 

accessoires en kleur-

rijke gehaakte sierkus-

sens. Palmbomen zor-

gen voor een tropische 

finishing touch.



DAY AT THE 

BEACH



ONBEZORGD TROPISCH GENIETEN

DCRT neemt graag de decoratie & styling van uw evenement van A-Z 

uit handen, zodat u onbezorgd kunt genieten. Van sitting dinner op het 

strand met lange stijlvolle tafels tot Beach Volleybal event; wij zorgen 

ervoor dat het sfeerconcept naadloos aansluit bij uw doelstellingen. Bij 

een locatiebezoek controleren we op beschikbare faciliteiten en de mo-

gelijkheid onze producten te laden en lossen. Het projectvoorstel be-

spreken wij enkele dagen voorafgaand aan het event door, voor eventu-

ele last-minute wensen. Zo worden evenementen altijd opgeleverd naar 

volle tevredenheid van onze opdrachtgevers.



Prikkabel wit

Sisal sunset

Palmbomen 

inclusief pot

Coastline fauteuil 

lava beige en lava garbon 

Diverse schelpen

en zeesterren

Coastline table & 

parasol

BEACH

LOUNGE

Kussen wit gebreid en 

zilver / goud

Vuurschaal





DCRT Event Decorations & Styling

Lakenblekerstraat 52

1431GG Aalsmeer

023 555 13 90
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PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US


