
FESTIVALS
OUTDOOR EVENT DESIGN



Nederland heeft on-

gekend veel festivals 

en outdoor events. 

Wellicht dat de zon de 

grootste invloed heeft 

op de sfeer; wij zetten 

de toon met spreken-

de festival concepten 

en verrassende styling! 

Alle stijlen zijn moge-

lijk, van bohemien, in-

dustrieel, fantasierijk 

tot botanisch. 

OUTDOOR

EVENT DESIGN



VIP RUIMTES

Een VIP ruimte is voor uw gasten de place-to-be om een festival te bele-

ven. Het staat garant voor gastvrijheid, luxe en comfort. Om uw stijlvol-

le VIP ruimte te verzorgen maken wij gebruik van verschillende lounge 

meubellijnen. De mix ’n match van stijlen zorgt elke keer voor een unieke 

uitstraling. Uiteraard mogen exclusieve eyecatchers niet ontbreken. Dat 

kan met onder andere maatwerk decors, bars in uw corporate design en 

XXL bloemornamenten. Geheel naar uw wens of passend bij uw merk 

verzorgen wij maatwerk festival design.



Palmbomen 

inclusief pot

Coastline fauteuil 

lava beige en lava garbon 

Albino croco 

console met 

parasol

VIP

LOUNGE

Prikkabel neutraal

Groendecoratie

Chrome

windlichten

Piketpaaltjes chrome 

met wit koord

Izzy vaas zwart



ZOMER MET KLEUR

Elk festival heeft zijn eigen unieke stijl en sfeer, maar een 

ding hebben zij met elkaar gemeen: de vrolijke en feestelijke 

vibe. De juiste sfeer wordt gecreëerd met kleurrijke en ei-

genzinnige concepten. Hoe uitgesproken de stijl wordt is aan 

u. Wordt het een zomers bont pallet of kiest u voor zachte 

pasteltinten?

Onze event designers barsten van de creatieve ideeën om 

een origineel en kleurrijk concept te ontwikkelen. Pallets 

worden op talrijke manieren toegepast, paraplu’s zorgen 

voor schaduw en sfeer, kleden en kussens maken een relax-

te lounge.

Bent u benieuwd wat onze designers voor u kunnen beteke-

nen? Wij maken graag een afspraak voor een kennismaking 

en creatieve brainstormsessie. U kunt contact met ons op-

nemen per e-mail we@dcrt.nl of telefonisch 023 555 13 90



SPLASH OF 

COLOUR



ZACHTE

TINTEN

Houdt u van subtiel 

kleurgebruik met zach-

te tinten? De zomerse 

en ontspannen sferen 

van vakantieoorden 

zoals Ibiza, zijn over-

gewaaid naar de Ne-

derlandse outdoor eve-

nementen. Hierin wordt 

veel gebruik gemaakt 

van pasteltonen en bo-

hemien styling. 



PARTY 

WITH 

PASTEL



POP-UP

EVENT BOX

Met de Pop-Up Event 

Box creëren we een 

pop-up bar, lounge of 

shop op een locatie 

naar keuze. De veelzij-

dige box is in verschil-

lende afmetingen ver-

krijgbaar en geheel naar 

wens in te richten. Voor 

meerdaagse events is 

de oplossing simpel: 

Pop it up & Lock it up. 



KNAL 

(MET)

 ROOD





DCRT Event Decorations & Styling

Lakenblekerstraat 52

1431GG Aalsmeer

023 555 13 90

we@dcrt.nl

WWW.DCRT.NL



  




PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US


