
VALENTIJNFOLDER

Bestel nu uw decoraties voor Valentijn!0252 427391



Losse ballon van ongeveer 40 cm doorsnede aan een lint of tule. 
Mooi voor op tafel, neemt weinig ruimte in en geeft net genoeg 
aandacht aan uw thema.

Een boeket van vijf helium gevulde hartjes ballonnen is een leuke 
decoratie voor op tafel. Dit boeket is een mooie vulling van de 
ruimte tussen de tafel en het plafond.

Een boeket van vijf helium gevulde ronde ballonnen van ongeveer 
28 cm met opdruk, ideaal om op een tafel te plaatsen.

Boeket bestaande uit een grote folie  ballon met de tekst; 
jij bent mijn valentijntje. Het boeket 
is aangekleed met drie helium 
gevulde ronde ballonnen van 
ongeveer 28 cm  doorsnede 
en één kleine folie ballon.

€ 7

‘           mega’‘           
16’

‘           16’

‘           hart boeket’

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT!

‘           Valentijn boeket’

‘           Valentijntje’

Deze grote ballon van ongeveer 80 cm doorsnee is 
gevuld met helium en aangekleed met negen helium 
gevulde ballonnen van ongeveer 28 cm doorsnede. 
Het feestelijke geheel is een mooie blikvanger die 
een Valentijnshart zeker sneller zal laten kloppen.

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!

Mooie pilaar van ongeveer 2,5 meter hoog met 
een grote topballon, verrassend en mysterieus 
zijn de hartjesballonnen in de topballon. 
Deze pilaar kan zowel binnen als buiten worden 
geplaatst.

‘           
hart boeket’

‘           
Valentijn boeket’

‘           
Valentijntje’

‘           Valentijn pilaar’

95 € 1025 € 3000 € 3925 € 65

BEZOEK ONZE WINKEL VOOR HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT!
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Advies nodig? Wij komen graag bij u langs!

€ 1025



WWW.HEPPIE-STORE-LISSE.NL

‘           Valentijnboog’‘           
rozenblaadjes’

‘           
hartjes confetti’

Ook hebben wij nog de Valentijnboog, dit is 
een boog in ronde- of hartvorm geplaatst bij de 
entree als blikvanger
bij uw locatie.

Strooi wat rozenblaad-
jes op tafel of presen-
teer de nota met wat                             
rozenblaadjes. De roman-
tiek blijft dan nog 
even hangen.

Ook voor kleine cadeauartikelen kunt u bij ons 
terecht. Wij hebben o.a.  
  Valentijnskaarten
             Knuffeltjes
             Mokken
             Inpakpapier
             Div. ballonnen en slingers

Klein, maar leuk detail, 
strooi deze op tafel uit, of 
op het bord bij het 
dessert. Love is in 
the air!

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

€ 105€ 4
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LEUKE VALENTIJNCADEAUTJES!
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