


EventCube

Een uniek, creatief en kleurrijk concept met eindeloze 
mogelijkheden. Het product bestaat uit een stapelbare verlichte kubus 
die elke gewenste kleur kan aannemen. Door het gebruik van LED 
technologie is het energieverbruik zeer laag en past in elk duurzaam 
project.

Verlichte wand

Een grote ruimte wordt sfeervol verkleind
of opgesplitst. Met de stapelbare Event-
Cubes is vrijwel elke denkbare hoogte en 
breedte realiseerbaar. Eventcubes zijn 
geschikt voor gebruik, zowel binnen als
buiten. De kleuren zijn volledig aan te 
passen aan uw wensen.

Video Projectie

Beelden laten zich perfect weergeven op
een wand van EventCubes. Daarbij is het
mogelijk beeld en licht tot één show
samen te voegen. Voor podia, openingen
en productpresentaties laat dit een
onuitwisbare indruk achter.

Bar aankleding

Enkele torens EventCubes vormen een 
indrukwekkende, sfeervolle en decoratieve aankleding 
van elke bar. In combinatie met een truss-overspanning 
verlichten we de bar zodat het personeel een goed over-
zicht heeft maar dat er geen onnodig strooilicht het 
publiek in gaat. 



Entree

De entree van uw evenement bepaalt direct de sfeer voor 
arriverende bezoekers. Met EventCubes realiseren we snel een 
eye-catcher. We leveren de volledige opstelling inclusief truss 
overspanning. De afmetingen en kleuren zijn volledig aan te 
passen aan uw wensen. 

Podium aankleding

Een podium wordt meteen een plaatje met de 
aankleding van EventCube. Er zijn uiteenlopende 
mogelijkheden in diverse hoogtes, breedtes en dieptes. 
Combinaties met conventioneel licht, 
bewegend licht, lasershows, special effects en zelfs 
videobeelden zijn mogelijk.

Afkadering

De buitenzijden van een podium worden een 
integraal onderdeel van de show door de verlichte Event-
Cubes. Hierdoor wordt het plaatje groots, en de ruimte 
achter het podium meteen afgeschermd. 

Akoestiek

EventCubes hebben zeer gunstige akoestische eigenschappen en dragen bij om het geluid van uw 
evenement rustiger te maken en overlast te beperken. Wij informeren u graag over onze ervaringen en 
de mogelijkheden voor uw evenement.
Uw eigen creativiteit staat centraal en wij denken graag mee om uw ideeën te realiseren. Neem 
daarom altijd contact op om met ons te brainstormen naar uw ideale oplossing. Wij leveren een 
vrijwel onbeperkt aantal EventCubes bij u op locatie, volledig opgebouwd, aangesloten en indien 
nodig aangestuurd met een passende show. 
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