
TROUWFOLDER

Bestel nu de decoraties voor je trouwdag!0252 427391



€ 16

‘           mini pilaar’ ‘           doos’‘           
doubler’

HEPPIE TROUWDAG!!!

Een leuke aankleding op 
de buffet- of cadeautafel. 
Neemt niet al te veel ruimte 
in beslag, maar heeft wel 
iets feestelijks.

Tijdens de receptie kun je 
hier alle enveloppen die 
jullie ontvangen in stoppen.
Namens iedereen heb je 
één groot cadeau. 

Deze pilaar is niet alleen te 
gebruiken als decoratie, zet 
al je gasten met dit grote 
hart op de foto en je hebt 
een spontaan receptieboek.

Alle prijzen zijn inclusief 19% btw
Alle genoemde prijzen zijn geldig tot 31 december 2012.
Wat u verder zeker nog moet weten is dat helium niet brandbaar is!

‘           
ballonboeket’

‘           
boompje’

‘           
mega extra’

‘           
jumbo hart’

‘           hartpilaar’

95 € 1795 € 2500 € 19 € 3495 95 € 95

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT!

00

00€ 1895€1550

Deze helium gevulde ballon aan tule lint met mysterieus kleine ballon-
nen erin zijn uitstekend om op tafels en op statafels te plaatsen.

Je feestlocatie op een leuke, maar simpele manier aankleden? Zet deze 
boeketten op zittafels en de zaal heeft meteen een ‘Heppie’ uitstraling. 

Ideaal voor buiten en buiten en heeft als voordeel 
dat het de gehele feestdag mee genomen kan worden. 
Het past gemakkelijk in de auto.

De folieballon laat iedereen zien dat jullie net getrouwd 
zijn. Een mooie blikvanger voor bij het receptieboek.

De grote ballon van ±80 cm. doorsnee is een mooie 
blikvanger op de feestlocatie. Voor bij de dansvloer of 
de ingang van je feestlocatie.

‘           doubler’

‘           ballonboeket’

‘           boompje’

‘           jumbo hart’

‘           mega extra’

Heeft u nog vragen, dan bent u altijd van harte welkom bij ons in de winkel, wij helpen u graag!



‘           tafelstukje’ ‘           centerpiece’

Het kleinste ballonstukje dat we 
hebben. De naam zegt het al, 
voor op tafel, u kunt er gemak-
kelijk overheen kijken, staat dus 
niet in de weg.

Speciale bellenblaas wat geen 
vetvlekken op de kleding geeft!
Leuk bij het verlaten van het 
gemeentehuis.

Leuk voor een tafelschikking of 
als bedankje met een foto erin!

Op een hoekje van de bar, de 
cadeautafel, daar komt dit stuk 
het meest tot zijn recht.
Een leuk detail is de ballon die in 
de topballon is geblazen.

€ 3 € 895 50

WWW.HEPPIE-STORE-LISSE.NL

‘           bellenblaas’

‘           kaarthouders’

Ben je op zoek naar een 
leuk bedankje voor bruids-
kind of getuige? 
Wij hebben diverse leuke 
cadeauartikelen!

Heereweg 346
2161CC Lisse
T (0252)427391

F (0252)426409
E info@heppie-store.nl

I www.heppie-store-lisse.nl

ma Gesloten
di-vr 09.30 - 17.30
za  09.00 - 17.00

Openingstijden

€ 095

OOK LEUK!

‘           cadeauballon’

Eigenlijk moet je deze ballon 
als bruidspaar goed gevuld 
met….cadeau krijgen maar hij 
is ook leuk om cadeau te doen 
om iemand te bedanken op je 
trouwdag.

€ 1595

vanaf

Verder hebben wij natuurlijk ook de ballonbogen, ballonpilaren 
en andere aankleding zoals slingers om van uw bruiloftsfeest een ‘Heppie’ feest te maken.


