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Overzicht Disco Configuraties 2014 
 

Algemene Informatie 

Met de verzorging van muziek op feesten en partijen werd jaren geleden al de basis gelegd voor het huidige 

Highdisc Events. Onze exclusieve disco's vormen nog steeds een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Jarenlange 

ervaring met betrekking tot de verzorging van disco's heeft geleid tot uitgebreide mogelijkheden: voor ieder 

feest, partij of evenement hebben wij een gepaste geluidsinstallatie, compleet met licht en bediening door 

ervaren DJ's en/of lichttechnici. 

 

DJ’s 

Onze DJ’s hebben als doel de beste muziek te draaien, waarbij uw wensen en die van uw gasten het uitgangspunt 

vormen. Daarnaast hebben DJ’s en technici van Highdisc Events ruime ervaring in de begeleiding en 

ondersteuning van artiesten, bands en entertainers: ze weten zich aan te passen aan het programma. Met 

bruidsparen maken wij doorgaans een afspraak bij ons op kantoor zodat wij nader in kunnen gaan op uw 

(muzikale) wensen en onze mogelijkheden. 

 

Als u op zoek bent naar een DJ die, naast het draaien van de allerbeste hits, ook uw gasten vermaakt, laat u dan 

informeren over Henny’s Discospektakel, een avondvullend programma met entertainer, DJ en/of lichttechnicus. 

Voor een programma met DJ in combinatie met een Live-muzikant, zoals een saxofonist, percussionist en/of 

zangeres, mag u altijd even contact met ons opnemen. De inzet van een (landelijk) bekende DJ of zelf een DJ 

boeken in combinatie met één van onze configuraties behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.  

 

13 configuraties, 40 varianten 

De DJ is natuurlijk één van de belangrijkste factoren voor het slagen van uw feest. Daarnaast zijn wij van mening 

dat de kwaliteit van licht- en geluidsapparatuur en de uitstraling van de disco eveneens van zeer groot belang 

zijn. Daarom werken wij enkel met betrouwbare apparatuur en besteden wij veel aandacht aan de uitstraling van 

onze verschillende (thema-)disco's. 

 

Ons aanbod bestaat uit 13 configuraties. De disco’s verschillen onderling in het discomeubel en de samenstelling 

van het licht. Bij sets met een uitgebreid lichtpakket zal een lichttechnicus inspelen op de door de DJ gedraaide 

muziek zodat er op de dansvloer een versterkend effect ontstaat. Alle disco´s worden standaard geleverd met 

een geluidsinstallatie tot 150 personen en zijn uit te breiden tot 350 of 700 personen. Meer gasten op uw 

evenement? Geen probleem, maar neem contact met ons op zodat wij voor u een offerte op maat kunnen 

maken. Uiteraard kunnen onderstaande configuraties wel de basis vormen voor een offerte.  

 

Heeft u specifieke wensen omtrent samenstelling van licht en geluid, neem ook dan contact met ons op. 

Uitbreidingen met bijvoorbeeld tv-schermen, beamers, special effects, een lasershow, een verlichte LED-

dansvloer of een zaalvullende lichtshow, alles is mogelijk. 

  

Uw keuze 

Om u niet te laten verdwalen in ons uitgebreide aanbod adviseren wij u bij het maken van uw keuze vooraf te 

bepalen hoeveel gasten u verwacht en of u eventueel een bepaald thema aan uw feest wilt meegeven. Hierdoor 

kunt u een aantal sets wegstrepen, waardoor de keuze eenvoudiger wordt. Onze meest geboekte disco’s door 

bedrijven en bruidsparen zijn de configuraties in de Classic en Deluxe lijn. Laat u inspireren door de foto’s in deze 

prijslijst of op onze website. Natuurlijk adviseren wij u graag!  
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Highdisc Events Standaard Disco 
 

 
 

Deze eenvoudige, maar complete, discoconfiguratie bestaat uit een geluidsinstallatie tot 150 personen, een 

neutraal discomeubel en gepaste verlichting op statieven. Door het formaat van deze set is onze Standaard Disco 

uitermate geschikt voor kleinere feestruimtes. 

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150 personen Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

Neutraal discomeubel (zwart) DJ/LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

8 LED Par 64 spots RGB op 2 statieven Op- en afbouw 

1x Rookmachine  
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Highdisc Events Classic Disco 
 

 
 

De Highdisc Events Classic Disco is één van onze populairste discoconfiguraties. Deze set met bewegend licht en 

een discomeubel met glasvezeltechniek (sterrenhemel effect) wordt voornamelijk geboekt door bruidsparen. Het 

succes van deze set heeft uiteindelijk geleid tot een complete Classic lijn met de Classic, de Classic XL, de Classic 

White en Classic White XL.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150 of 350 personen 1 Audience Blinder (lichteffect) 

Glasvezel discomeubel (sterrenhemel effect) 1 Rookmachine 

6 meter truss op statieven (max. 3m. hoog) Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

2 Moving Heads (bewegend licht) DJ/LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

8 LED Par 64 spots RGB Op- en afbouw 

1 Spiegelbol 50cm. en motor  
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Highdisc Events Classic Disco XL 
 

 
 

De Highdisc Events Classic Disco XL is gebaseerd op de hierboven omschreven Classic Disco, maar dan met extra 

verlichting. Met het glasvezel discomeubel, bewegend licht en maar liefst 12 RGB LED-spots is de Classic Disco XL 

uitermate geschikt voor bruiloften en bedrijfsfeesten. De verlichting wordt bediend door één van onze 

lichttechnici, waarbij de muziek van de DJ het uitgangspunt is. Hierdoor wordt het effect op de dansvloer 

versterkt.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 2 Audience Blinders (lichteffect) 

Glasvezel discomeubel (sterrenhemel effect) 1 Rookmachine 

6 tot 8 meter truss op statieven (max. 4m. hoog) Bedieningsapparatuur DJ & LJ 

4 Moving Heads (bewegend licht) DJ & LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

12 LED Par 64 spots RGB Op- en afbouw 

1 Spiegelbol 50cm. en motor Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 
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Highdisc Events Deluxe Disco 
 

 
 

De basis voor het ontwerp van deze disco is een strak design met horizontale en verticale truss waardoor er veel 

diepte ontstaat in de lichtshow. Door het gebruik van de veelzijdige LED-spots en de inzet van maar liefst 6 

Moving Heads (bewegend licht) creëert onze lichttechnicus een passende show bij de muziek van de DJ. De set 

wordt standaard uitgerust met zwart achtergronddoek en een discomeubel van truss en zwart doek. De 

lichtshow bestaat uit 6 tot 8 meter truss op statieven achter de DJ, 16 LED Par 64 spots, 6 Moving Heads, grote 

spiegelbol, speciale nevel- en rookmachine en 2 Audience Blinders. 

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 Spiegelbol 50cm. en motor 

Truss discomeubel met zwart doek 1 Rookmachine (extra fijne nevel tbv bewegend licht) 

6 tot 8 meter truss op statieven (max. 4m. hoog) Bedieningsapparatuur DJ & LJ 

4 truss zuiltjes in 2 verschillende hoogtes DJ & LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

6 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

16 LED Par 64 spots RGB Zwart brandwerend achtergronddoek 

2 Blinders (lichteffect, Active Sunstrip) Set tot 700p: 2 Moving Heads in achtertruss extra 
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Highdisc Events Classic Disco White 
 

 
 

Trendy, veelzijdig en compact, dat zijn de kenmerken van de Classic Disco White. Bewegend licht, LED-verlichting 

en het nieuwe, strak gelakte, witte discomeubel met verlichte truss-staanders zorgen voor een zeer complete en 

toch compacte discoconfiguratie, geschikt voor vrijwel iedere locatie. In tegenstelling tot onze Classic Disco heeft 

deze Classic Disco White geen truss op statieven achter de DJ/LJ. 

 

Inhoud 
 

Geluid tot 150 of 350 personen 1 Rookmachine  

Wit gelakt discomeubel op truss staanders Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

2 Moving Heads (bewegend licht) op discomeubel DJ/LJ (5 draaiuren) 

2 statieven met totaal 8 LED Par 64 spots RGB Op- en afbouw 
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Highdisc Events Classic Disco White XL 
 

 
 

De Classic Disco White XL is een variant op de hierboven omschreven Classic Disco White waarbij de verlichting 

wordt bevestigd aan 6 meter truss op statieven achter de DJ en LJ en uitgebreid wordt met 2 extra Moving 

Heads, spiegelbol met motor en Audience Blinder. Onze lichttechnicus creëert een passende show bij de muziek 

van de DJ.  

 

Inhoud 
 

Geluid tot 150, 350 of 700 personen 1 Audience Blinder (lichteffect) 

Wit gelakt discomeubel op truss staanders 1 Rookmachine (hazer) 

2 Moving Heads (bewegend licht) op discomeubel Bedieningsapparatuur DJ & LJ 

2 Moving Heads (bewegend licht) in achtertruss DJ & LJ (5 draaiuren) 

8 LED Par 64 spots RGB Op- en afbouw 

1 Spiegelbol 50cm. en motor Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 
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 Highdisc Events Deluxe Disco White 
 

 
 

De basis voor het ontwerp van deze disco is een strak design met horizontale en verticale truss waardoor er veel 

diepte ontstaat in de lichtshow. Door het gebruik van de veelzijdige LED-spots en de inzet van maar liefst 6 

Moving Heads (bewegend licht) creëert onze lichttechnicus een passende show bij de muziek van de DJ. De set 

wordt standaard uitgerust met een strak gelakt wit discomeubel op truss-staanders die door middel van LED-

verlichting meekleuren met de lichtshow. Bij deze set wordt standaard geen achtergronddoek gebruikt om de 

open uitstraling van de set te behouden.      

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 Spiegelbol 50cm. en motor 

Wit gelakt discomeubel op truss staanders 1 Rookmachine (extra fijne nevel tbv bewegend licht) 

6 tot 8 meter truss op statieven (max. 4m. hoog) Bedieningsapparatuur DJ & LJ 

4 truss-staanders in twee verschillende hoogtes DJ & LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

6 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

16 LED Par 64 spots RGB Optioneel: wit achtergrond doek 

2 Blinders (Active Sunstrip, lichteffect) Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 
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Thema Disco’s 
 

Highdisc Events Karaoke Disco 
 

 
 

Deze gezellige meezing-disco mag natuurlijk niet ontbreken in ons uitgebreide assortiment discoconfiguraties. 

Naast licht en geluid bestaat deze set uit een neutraal discomeubel, verlichting en de benodigde karaoke 

apparatuur waaronder honderden Karaoke-titels, een LCD-scherm voor het publiek en een TV-scherm (55cm.) 

voor de deelnemers, twee microfoons en assortimentslijsten. Onze DJ draait de allerbeste muziek afgewisseld 

met de optredens van uw familie, vrienden en/of collega’s.  

 

Voor extra uitbreidingen met verlichting, beamer en/of presentator kunt u contact met ons opnemen. 

 

Inhoud 
 

Geluid tot 150 of 350 personen Karaoke apparatuur 

Neutraal discomeubel TV-scherm 55cm. (deelnemers) 

6 meter truss op statieven LCD-scherm 104cm. (publiek) 

8 LED Par 64 spots RGB Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

1 Rookmachine DJ/LJ (5 draaiuren) 

Karaoke DVD’s en assortimentslijsten Op- en afbouw 
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Highdisc Events 70’s & 80’s Disco 
 

 
 

Terug in de tijd met de Highdisc Events 70’s & 80’s Disco. Deze configuratie bestaat uit een geluidsinstallatie tot 

150, 350 of 700 personen en is uitgerust met een spectaculair verlicht discomeubel (met maar liefst 96 witte 

lampen) en een lichtshow op 6 meter truss voorzien van Par 56 spots, bewegend licht, spiegelbol en diverse 

lichteffecten. De allerbeste hits uit de 70’s & 80’s zullen uiteraard niet ontbreken.  

 

De 70’s & 80’s Disco is uit te breiden met een effectenpakket bestaande uit bellenblaas, blacklight en 2 extra 

spiegelbollen.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 Stroboscoop 

Verlicht seventies meubel (96 lampen) 1 Rookmachine  

2 Zuiltjes met Sunraises (spiegelboleffect) Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

6 meter truss op statieven (max. 3m. hoog) DJ/LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

2 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

8 originele Par 56 spots (vier kleuren) Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 

1 Spiegelbol 50cm. en motor  
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Highdisc Events Original 70’s & 80’s Disco 
 

 
 

Met de Highdisc Events Original 70’s & 80’s Disco neemt Highdisc Events u en uw gasten mee terug naar de jaren 

´70 en ´80. De constructie met truss van 6x3 meter op truss staanders is de basis voor een spectaculaire 

lichtshow bediend door één van onze ervaren lichttechnici. Deze set wordt uitgebreid met originele jaren 70 

lichteffecten waaronder 4 bewegende blinders met 32 gebundelde witte stralen en een groots lichteffect 

centraal boven de disco dat in twee kleuren horizontaal en verticaal om zijn as draait. Met maarliefst 15 

spiegelbollen creëren wij een spiegelbollenwand met 3 bollen in 5 rijen die in combinatie met de verlichting voor 

een zeer decoratief effect zorgen. De trussconstructie wordt aan de achterzijde afgewerkt met een zwart 

brandwerend achtergronddoek. De allerbeste hits uit de 70’s & 80’s zullen uiteraard niet ontbreken.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen Origineel 70’s centraal lichteffect 

Verlicht seventies meubel (96 lampen) 2 Stroboscopen, 1 blacklight (400watt) 

2 Zuiltjes met Sunraises (spiegelboleffect) Rookmachine & Bellenblaasmachine 

Trusskooi van 6x3, hoogte 3 tot 4,5 meter Bedieningsapparatuur DJ en LJ 

4 Moving Heads (bewegend licht) DJ en LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

24 originele Par spots (inclusief aircraft effect) Op- en afbouw 

2 Audience Blinders, 2 Derby’s (lichteffecten) Zwart brandwerend achtergronddoek 

15 Spiegelbollen, doorsnede 50cm. en motor Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 

4 originele FAL-blinders (bewegend effect) Optioneel: Uitbreiding trusskooi over dansvloer 
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Highdisc Events Deluxe 90’s Disco 
 

 
 

De jaren ´70 en ´80 zijn nog steeds erg populair, maar de muziek uit de jaren ´90 wordt steeds meer gedraaid op 

bruiloften en partijen. De Deluxe 90´s Disco is gebaseerd op onze Deluxe Disco met als uitbreiding een 

spectaculaire lasershow met 1 krachtige fullcolor laser en 2 groene lasers. Vanwege het strakke design van deze 

set met horizontale en verticale truss ontstaat er veel diepte in de lichtshow. Door het gebruik van de veelzijdige 

LED-spots en de inzet van maar liefst 6 Moving Heads (bewegend licht) creëert onze lichttechnicus een passende 

show bij de muziek van de DJ. Het spectaculaire effect van de lasers maakt de Deluxe 90´s Disco compleet.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 krachtige fullcolor laser en 2 groene lasers 

Truss discomeubel met zwart doek 1 Rookmachine (extra fijne nevel tbv bewegend licht) 

6 tot 8 meter truss op statieven (max. 4m. hoog) Bedieningsapparatuur DJ & LJ 

4 truss zuiltjes in 2 verschillende hoogtes DJ & LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

6 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

16 LED Par 64 spots RGB Zwart brandwerend achtergronddoek 

2 Blinders (lichteffect, Active Sunstrip) Set tot 700p: 2 Moving Heads in achtertruss extra 
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Highdisc Events Après-Ski Disco 
 

 
 

Met de Highdisc Events Après-Ski Disco boekt u een winterse themaconfiguratie die uitermate geschikt is voor 

Après-Ski feesten. Bovendien maakt deze set deel uit van onze entertainmentproductie Henny’s Ganz 

Grossartiges Schlagerfestival, mit Bier, Bratwurst und Sauerkraut… Met een ruw houten discomeubel, 

sneeuwmachine, winters foto-decordoek en een ijzingwekkende lichtshow leveren wij u de basis voor uw winters 

evenement. 

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 Audience Blinder (lichteffect) 

Ruw houten discomeubel met sfeerverlichting 1 Rookmachine en 1 Sneeuwmachine 

2 Sunraises (spiegelboleffect) Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

6 meter truss op statieven (max. 3m. hoog) DJ/LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

2 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

8 LED Par 64 spots RGB Optioneel: Winters Foto-decordoek 

1 Spiegelbol 50cm. en motor Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 
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Highdisc Events Tropical Disco 
 

 
 

De Highdisc Events Tropical Disco bestaat uit een ruw houten discmeubel met kleurrijke verlichting, een warme 

lichtshow met bewegend licht, stralende Sunraise lichteffecten, een zonnige spiegelbol en kleurrijke LED-

verlichting. In combinatie met het grote zomerse foto-decordoek vormt deze set een schitterend decor voor 

tropische themafeesten. De allerheetste zomerhits zullen uiteraard niet ontbreken.  

 

Inhoud 
 

Geluidsinstallatie tot 150, 350 of 700 personen 1 Audience Blinder (lichteffect) 

Ruw Houten discomeubel met sfeerverlichting 1 Rookmachine  

2 Sunraises (spiegelboleffect) Bedieningsapparatuur DJ/LJ 

8 meter truss op statieven (max. 4 m. hoog) DJ/LJ (5 aaneengesloten draaiuren) 

2 Moving Heads (bewegend licht) Op- en afbouw 

8 LED Par 64 spots RGB Optioneel: Zomers Foto-decordoek 

1 Spiegelbol 50cm. en motor Set tot 700p: 2 extra Moving Heads 
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Highdisc Events 
 

Naast onze exclusieve disco’s, kunt u bij Highdisc Events terecht voor alle elementen van feesten, partijen en 

evenementen. Of het nu gaat om ‘Technische Realisatie’, ‘Disco’s & Entertainment’, ‘Decoratie & Aankleding’ of 

de complete ‘Organisatie & Realisatie’ van uw feest, in Highdisc Events vindt u een betrouwbare, veelzijdige en 

flexibele partner, die luistert naar uw wensen en graag met u meedenkt.  

 

Technische Realisatie: Licht, Geluid & Beeld 
 

Het succes van uw activiteit wordt mede bepaald door het juiste licht, geluid en/of beeld. De afdeling Technische 

Realisatie van Highdisc Events verzorgt al ruim 10 jaar licht-, geluids- en beeldtechniek voor bijna iedere 

evenement zoals (product)presentaties, beurzen, congressen, openingen, modeshows, (theater)voorstellingen, 

concerten en personeelsfeesten.  

 

Het plaatsen van geluidsinstallaties met draadloze microfoons en technici, beamers met grote schermen, het 

afrokken van feestruimtes met doeken aan truss en uitlichting van beursstands, podia, buffetten, feestruimtes, 

en gebouwen, parken of tuinen zijn slechts enkele voorbeelden van onze mogelijkheden. LED-schermen, LED-

verlichte dansvloeren, noodverlichting, stroomverdeling en aggregaten, Highdisc Events verzorgt het graag. 

 

Samen met u realiseren wij een compleet technisch plan en onze ervaren medewerkers zorgen voor een perfecte 

uitvoering hiervan. Wij werken met betrouwbare apparatuur, grotendeels geleverd uit ons eigen magazijn, 

waardoor de kwaliteit gewaarborgd blijft.  

 

Verhuur: Tevens verhuren wij aan particulieren, verenigingen en bedrijven de benodigde materialen op 

afhaalbasis of met bezorging en retourhalen. Indien gewenst, installeren wij de materialen en geven u de 

instructies voor bediening van de apparatuur.  

 

Verkoop: Ook wanneer u overweegt apparatuur aan te schaffen, kunt u bij ons terecht. Onze ervaringen met 

licht, geluid en beeld zorgen ervoor dat u kunt rekenen op het juiste advies. Doordat wij rechtstreeks kunnen 

inkopen bij de importeurs, leveren wij tegen een scherpe prijs. Daarnaast kunnen wij uw systeem zo afleveren 

dat u, indien nodig, eenvoudig extra materialen bij ons kunt inhuren. Voor onderhoud en reparaties staat onze 

technische dienst altijd voor u klaar. 

 

Disco’s & Entertainment 
 

Ook voor de entertainmentinvulling van uw feest, partij of evenement beschikken wij over diverse uiteenlopende 

vormen van gepast en sfeervol entertainment. Op zoek naar een disco? Wij bieden u, in eigen beheer, maar liefst 

13 verschillende exclusieve disco’s in 40 varianten met allround ervaren DJ en/of lichttechnicus.  

 

Voor een programma met DJ in combinatie met een Live-muzikant, zoals een saxofonist, percussionist en/of 

zangeres, mag u altijd even contact met ons opnemen. De inzet van een (landelijk) bekende DJ of zelf een DJ 

boeken in combinatie met één van onze configuraties behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. 

 

Als u op zoek bent naar een DJ, die naast het draaien van de allerbeste hits ook uw gasten vermaakt, laat u dan 

informeren over onze entertainmentproducties, avondvullende programma’s met entertainer, DJ en/of 

lichttechnicus en licht & geluid. Met onze enige echte eigen entertainer Henny Highdisc bieden wij u Henny’s 

Discospektakel, Henny’s Ganz Grossartiges SchlagerFestival (Après-ski thema) en Henny’s 70’s & 80’s 

Discospektakel. Deze producties en onze programma’s met meerdere acteurs, zoals Studio 12 en de Seventies 

Night Fever Disco Party, zijn slechts enkele voorbeelden van ons uitgebreide aanbod.  

 

Wij weten op uiterst creatieve en pakkende wijze een programma speciaal voor u op maat samen te stellen, 

gebaseerd op uw wensen en budget. Ook het boeken van artiesten, bands, presentatoren, straattheater, 

workshops en openings- of afsluitende acts verzorgen wij graag voor u.  
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Inrichting & Decoratie 
 

U bent bij ons aan het juiste adres voor de complete inrichting van tijdelijke feestruimtes zoals tenten en 

bedrijfsruimtes, maar ook bestaande evenementenlocaties richten wij in, in de door u gewenste sfeer. Een 

schitterend Bruin of Grand Café met bijbehorende rekwisieten, Lounge decoratie en inrichtingen gebaseerd op 

thema’s zoals Oosters, Tropisch of Toscaans zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden. 

 

Bijzonder zijn onze strakke meubilairlijnen, verkrijgbaar in de Quadro, de Natural White en de EcoWood variant. 

 

Onze Quadro lijn is fris, strak en trendy. Het assortiment bestaat uit materialen met wit-, grijs- en RVS-tinten. De 

vierkante en rechthoekige buffet- en tafelbladen zijn wit gespoten en voorzien van RVS inleg. De poten en 

onderstellen zijn in een lichte grijstint, waardoor het witte blad meer naar voren komt. 

 

Het Natural White meubilair is gebaseerd op onze Quadro lijn, maar dan met Whitewash houtstructuur in plaats 

van grijze accenten. Zo ontstaat er een sfeer die modern is, maar met een enigszins landelijk en romantische 

uitstraling. De Natural White stijl is uitermate geschikt voor bruiloften en feesten in een tuin of open tent. 

 

De EcoWood lijn is een van onze nieuwe lijnen waarbij wij het comfort van onze meubilairlijnen hebben 

gecombineerd met de ruwe en stoere uitstraling van sloophout. De donkere grillige houtstructuur combineren 

wij met strak gelakte witte accenten waardoor een prachtig contrast ontstaat. De EcoWood lijn is bovendien een 

verfijnd alternatief voor steigerhout 

 

Naast het meubilair voor feesten en partijen verzorgen wij ook andere inrichtingen. Het inrichten van een 

complete beursstand, het ontwerpen van een podium, eventueel met catwalk of showtrap, het leggen van 

vloerbedekking, lopers en (dans)vloeren, het plaatsen van wanden in de meest uiteenlopende stijlen, 

schitterende hemels met doek in de door u gewenste kleur of aangelicht door LED-verlichting, blikvangende 

decors en bloem- en plantdecoraties, het is bij ons in goede handen. Daarnaast verzorgen wij voor u tenten, 

toiletwagens, cateringapparatuur en aggregaten, en zorgen ervoor dat alle onderdelen van uw feest of 

evenement perfect op elkaar aansluiten. 

 

Op onze website vindt u een uitgebreide impressie van onze mogelijkheden. 

 

Organisatie & Realisatie 
 

Highdisc Events is een echte totaalleverancier voor ieder feest, partij of evenement. Vanuit onze eigen 

magazijnen leveren wij u techniek, entertainment en inrichting & decoratie. Highdisc Events levert niet alleen 

aan de eindgebruikers zoals particulieren en bedrijven, maar ook aan cateraars, diverse (feest)locaties en 

organisatiebureaus. Hierdoor hebben wij een fantastisch netwerk opgebouwd binnen de evenementenbranche 

en samen met onze partners kunnen wij u alle zorg uit handen nemen rondom de organisatie en realisatie van 

uw feest of evenement.  

 

Wij zorgen ervoor dat alle werkzaamheden van de verschillende toeleveranciers op elkaar worden afgestemd en 

niets aan het toeval zal worden overgelaten. Uiteraard mag u ervan uitgaan dat onze leveranciers voor dezelfde 

kwaliteit en service staan als onze eigen afdelingen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk Highdisc Events in te 

zetten voor één of enkele elementen van uw feest, partij of evenement. 

 

Bezoek onze website voor meer informatie over onze diensten. Uiteraard mag u altijd even contact met ons 

opnemen, telefoon: 0416 - 28 44 22 of stuur een mailtje naar info@highdisc.nl en wij nemen contact op met u. 

Graag maken wij met u een afspraak om nader in te gaan op uw wensen en onze mogelijkheden. 

 


