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1. Geluid 

1.1. Topkasten 

1.1.1. Actieve topkast HK Audio L5 115 FA  
 

Ben je op zoek naar professioneel en kwalitatief geluid? 

Dan is dit de oplossing! Deze actieve topkast produceert 

een continu vermogen van maar liefst 1000 Watt.  

Deze topkast kan zowel indoor als outdoor gebruikt worden. 

 

- Continu versterkervermogen: 1000 Watt 

- Krachtige actieve luidspreker 

- Frequentiebereik (-3 dB): 57 tot 18.000 Hz 

- Frequentiebereik (-10 dB): 48 tot 20.000 Hz 

- Maximum geluidsdruk in theorie: 139 dB 

- Versterkertype: klasse D 

- Woofer: 1x 15 inch met 3 inch spreekspoel 

- Driver: 1x 1 inch met 1.75 inch spreekspoel 

- Interne cross-over: 1650 Hz, 24 dB/octaaf 

- Inclusief kabels en statief 

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 35 

 

 

1.2. Subwoofer 

1.2.1. Actieve subwoofer HK Audio Linear 5 L Sub 2000 A  
 

De HK Audio L Sub 2000 A is een hoogwaardige actieve 

subwoofer, met een zesde orde dubbele bandpass-constructie, die 

perfect samengaat met de Linear 5 topkasten. Zijn 

indrukwekkende 39 - 120 Hz prestaties worden geleverd door twee 

12 inch hoge uitslag-woofers in een hoge kwaliteit houten 

behuizing. De nieuw ontwikkelde ingebouwde 1200 Watt klasse-D 

versterker zorgt voor de aandrijving. Deze sub kan zowel indoor 

als outdoor gebruikt worden. 

 

- Continu versterkervermogen: 1200 Watt 

- Actieve 1200W subwoofer 

- Woofer: 2x 12 inch met 2.5 inch spreekspoel  

- Frequentiebereik (-3 dB): 49 Hz – cross-over 

- Frequentiebereik (-10 dB): 39 Hz - cross-over 

- Maximum geluidsdruk in theorie: 135 dB 

- Versterkertype: klasse D 

- Interne cross-over: 100/120 Hz variabel, 24 dB/octaaf 

- Inclusief kabels 

 

2 stuks beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 40 
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1.2.2. Actieve subwoofer HK Audio Linear 5 L Sub 4000 A  
 

 

Een aanvulling op het Linear-systeem van HK-Audio, 

de Sub 4000 A. Zijn indrukwekkende behuizing biedt 

plaats aan een 18-inch woofer. Hiermee zijn 

frequenties tot 31 Hz mogelijk. Daarmee is hij een 

uitstekende 'sublow'-toevoeging aan een standaard 

Linear-systeem. Het band-pass-ontwerp is dusdanig 

geconstrueerd dat het prima te gebruiken is met de L 

Sub 2000 A.. Het betreft hier een actieve subwoofer 

dus er is een versterker van maar liefst 1200 Watt 

aanwezig. Ideaal voor grote luidsprekersystemen! 

Deze sub kan zowel indoor als outdoor gebruikt 

worden. 

 

- Continu versterkervermogen: 1200 Watt 

- Professionele actieve subwoofer 

- Woofer: 18-inch 

- Frequentiebereik: 31 Hz - cross-over 

- Versterker: klasse-D 

- Maximale geluidsdruk: 137 dB 

- Cross-over: 70/100 Hz, 24 dB/octaaf 

- Inclusief kabels 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 54 

2. Audio 

2.1. Microfoon 

2.1.1. Beyerdynamic TG-V35ds dynamische zangmicrofoon 
 

 

Deze dynamische zangmicrofoon is door zijn feedback-bestendige 

supercardioïde opnamepatroon een goede micro voor spraak en zang. Dit 

betekent dat geluid uit de omgeving veel minder sterk wordt opgepikt, zodat de 

zang of spraak zo zuiver mogelijk binnen komt en er bovendien minder kans is 

op rondzingen. Verder is de microfoon bijzonder solide uitgevoerd wat hem 

betrouwbaar maakt onder veel omstandigheden. 

 

- Type microfoon: dynamisch 

- Werking: pressure gradient 

- Opnamepatroon: supercardioïde 

- Frequentiebereik close miking: 30 – 18,000 Hz 

- Achter demping bij 1 kHz: > 20 dB bij 140 graden 

- Connectie: 3-pins XLR  

- Inclusief kabel 

 

 2 stuks beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 5 
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2.1.2. Beyerdynamic TG100-H handheld draadloos 
 

 

Deze handheld microfoon is uitgerust met het bekende 

supercardioïde opnamepatroon, Dit betekent dat geluid uit de 

omgeving veel minder sterk wordt opgepikt, zodat de zang of spraak 

zo zuiver mogelijk binnen komt en er bovendien minder kans is op 

rondzingen. Met de microfoon kunt u zich tot wel 80 meter van de 

ontvanger begeven. 

 

TG100-H handheld microfoon/zender 

- Opnamepatroon: supercardioïde 

- Aan/uit-schakelaar 

- Frequentierespons: 40 Hz - 16 kHz 

- Dynamisch bereik: 112 dB 

 

TG100-R ontvanger 

- Frequentieband: VHF 174 - 184  MHz (Band 1) 

- Frequentierespons: 40 Hz - 16 kHz 

- Bereik: tot 80 m 

- Volumeregeling 

- 3 LED-indicators (power, signal/peak, batterij/verbinding) 

- Uitgangen: XLR (gebalanceerd) en 6.3 mm 

- Sound-schakelaar: Speech/Vocals 

 

2 stuks beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 12 
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3. Video 

3.1. Full HD beamer + projectiedoek 229cm x 137cm 
 

 

Met deze beamer kijk je naar scherpe beelden met levensechte kleuren. Deze compacte 

beamer ondersteunt de Full HD resolutie. Hierdoor worden je favoriete films, series of games 

gedetailleerd weergegeven. De lichtopbrengst van 3000 ANSI lumen zorgt voor een duidelijke 

projectie in een verlichte kamer. Aan de achterkant van de beamer vind je 2 HDMI ingangen. 

Hier sluit je 2 apparaten tegelijkertijd op aan, zoals een spelcomputer en Blu-ray speler. Als er 

bestanden op je smartphone of tablet staan, verbind je het mobiele apparaat met de MHL 

aansluiting. Op deze manier bekijk je opgeslagen foto's of video's op het grote scherm. 

 

Het projectiedoek bouw je in een no-time op. Het auto-lock-mechanisme maakt van het 

instellen van de juiste hoogte een fluitje van een cent, zodat je direct kunt presenteren.  

 

 

- Full HD beamer 

- 3000 ANSI Lumen 

- Contrastratio van 23000 : 1 

- Beeldverhouding van 16 : 9 

- 2 HDMI Ingangen 

- Afstandsbediening 

 

- Projectiescherm van 229cm x 137cm 

- Beeldverhouding van 16 : 9 

- Verstelbaar in hoogte 

- Inclusief hdmi kabel van 1.5 meter 

 

 

1 stuk beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 75 
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4. Verlichting 

4.1. Basis verlichting 

4.1.1. Chauvet DJ WELL Fit set 
 

Een discrete, krachtige LED up-Lighter, deze kleine batterij 

aangedreven Wash licht komt in een reflecterende chroom 

behuizing ontworpen om te mengen in elk interieur. De WELL 

fit kan draadloos worden bediend door W-DMX of door een 

meegeleverde IR-afstandsbediening; Als alternatief kan het 

handmatig worden bediend vanaf het OLED-scherm op de 

fixture. 

De volledige set bedraagt 6 up-Lighters 

 

- Lichtbron: 4 x 10Watt Quad-Color RGBA 

- Levensduur van de batterij: (alles aan) 8 uur, (enkele 

LED) 20 uur 

- IP65 

- Stralingshoek: 11 ° 

- Veld hoek: 18 ° 

- Besturings Protocol: W-DMX™, IRC 

- Ingebouwde geautomatiseerde Programma’s oproepbare 

door IR, wdmx of handmatig.4 Werkmethodes: geluid 

gestuurd, Auto Run, Master/Slave & DMX  

 

 

 

1 set beschikbaar  prijs per set incl. BTW € 150 
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4.1.2. ADJ Dotz TPAR System 

 

 
Het Dotz TPar System is een opwindend alles-in-een LED 

Wash systeem dat beschikt over een 4 - koppig T-bar licht 

systeem, elk met een 30-Watt COB TRI LED (RGB), die brede, 

verzadigde kleuren licht produceren. Dit onder een zeer brede 

projectiehoek van 90 graden. Via de meegeleverde 25-graden 

lens kit kan de lichtbundel worden verkleind. Doormiddel van 

een beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

- Lichtbron: 4x 30Watt COB TRI LED 

- 4 Werkmethodes: geluid gestuurd, Auto Run, 

Master/Slave & DMX  

- 3, 5, 9, 12 of 18 DMX kanalen 

- 15 ingebouwde programma’s 

- Stroboscoop 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Voetcontroller eigenschappen: Mode, Black-out en   

programma wisselen 

- Mogelijkheid tot 2 extra lichteffecten te monteren op de T-

bar. Deze worden direct op de achterkant kan de bar 

aangesloten 

- Inclusief statief, voetcontoller en kabels 

 

2 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 30 

 

 

4.1.3. HQ-Power mini ledpar-lichtset  
 

 

Deze lichtset is een compleet uitgeruste wash-verlichting met 12 x 9 W 

COB RGB LED’s. Het produceert een breed lichtspectrum met perfecte 

kleurmenging dankzij de COB LED-technologie. Doormiddel van een 

beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

- Lichtbron: 12 x 9Watt COB TRI LED 

- 3 Werkmethodes: Sound Active, Auto Run en DMX  

- 12 ingebouwde programma’s 

- Stroboscoop 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Inclusief statief, voetcontoller en kabels 

 

2 stuks beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 20 
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4.1.4. ADJ 5P HEX LED Flat Par 
 

 

De ADJ 5P HEX is een veelzijdig LED Par armatuur met 5 x 

10-Watt, 6-in-1 HEX LED’s. Met een 30-graden stralingshoek 

kunnen gebruikers grote oppervlakken washen met 

gelijkmatige kleurenmenging via de 63 voorgeprogrammeerde 

kleuren macro’s geproduceerd door de rode, groene, blauwe, 

amber, witte en UV LED’s. Doormiddel van een beetje rook 

bekom je een mooi effect.  

 

- Ultra felle, platte wash-PAR 

- Lichtbron van 5x 10Watt 6-in-1 RGBW-A-UV LED 

- 5 Werkmethodes: Static Color, Dimmer, Program,   

            Sound Active en DMX  

- 6, 7, 8 of 12 DMX kanalen 

- 63 ingebouwde kleuren macro’s 

- LED pulse en strobo effect 

- Elektronische dimmer: 0 - 100%  

- Inclusief kabel 

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 17 

 

4.1.5. ADJ Ultra HEX Bar 6 
 

 

De ADJ Ultra HEX Bar 6 is een veelzijdig lineair led-armatuur 

met 6x 10-Watt, 6-in-1 HEX leds. Met een 40 graden 

afstralingshoek kunnen gebruikers brede lichtstralen met 

vloeiende kleurenmenging vanuit 63 ingebouwde 

kleurenmacro's produceren, gebruikmakend van rood, groen, 

blauw, amber, wit en UV-leds. Doormiddel van een beetje 

rook bekom je een mooi effect.  

 

- Ultra heldere, 23-inch (0,5 meter) Linear Bar 

- Lichtbron van 6 x 10W Ultra heldere HEX (RGBWA +  

            UV: 6-in-1) leds 

- 6 Werkmethodes: Autorun, Program, Sound Active,  

            Dimmer, Static color en DMX Modus 

- 6, 7, 8 ,12 of 18 DMX kanalen 

- 63 ingebouwde kleurenmacro's 

- LED puls en stroboscoopeffect 

- Elektronisch Dimmen: 0-100% 

- Inclusief kabel 

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 17 
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4.1.6. LED floodlight RGB IP 
 

Belicht het podium, een plaats in uw tuin, de 

buitenbuur van uw tuin of een feesttent met deze COB 

RGB LED – foodlight. Zowel binnen als buiten geniet 

u van een fraai kleurrijk lichtgoed dankzij een 

weersbestendige behuizing van het lichteffect. Via de 

meegeleverde afstandsbediening creëert u de juiste 

sfeer zowel binnen als buiten..  

 

- Smaakvolle en energiezuinige belichting voor 

binnen en buiten 

- Inclusief praktische afstandsbediening 

- Programma’s: kleurwijzigingen, kleurfade, strobo-

effect 

- Instelbare programmasnelheid en intensiteit 

- IP65-normering 

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 10 

 

4.1.7. HQ-Power LED Par lamp 
 

 

Deze par lamp kan je gebruiken om iets in de 

spotlights te zetten. Kan op een vaste kleur gezet 

worden. Kan ook geluid gestuurd werken.  

 

- DMX-controle 3 of 5 kanalen 

- Standalone-functies (voorgeprogrammeerde 

kleur- en chase-instellingen) 

- Muziek gestuurd door interne microfoon 

 

 1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 3 

 

 

4.1.8. HQ-Power par lamp + kleurenfilter 
 

 

Deze par lamp kan je gebruiken om iets in de spotlights te 

zetten. 

 

 

- Incl. kleurenfilter  

 

 

1 stuk beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 2 
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4.2. Movinghead en Scanners 

4.2.1. Chauvet DJ COLORband Pix-M USB 
 

COLORband PiX-M USB, een bewegende LED-strip lamp, is 

een veelzijdige wand lamp die dynamische vegen, jagen, 

animatie en Blinder effecten kan creëren dankzij de roterende 

basis. Zorg dat je omgeving is voorzien van een nevel, en de 

zichtbare bundel met lichtstralen maakt grote indruk op je 

publiek. 

 

- Wallwash 

- Lichtbron: 10 LEDs (RGB), 9 W 

- DMX-kanalen: 5, 6, 8, 10, 17, 32, 36 

- snelheid stroboscoop: 0 – 25 Hz 

- beam-hoek: 20 graden 

- field-hoek: 34 graden 

 

3 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 30 

 

4.2.2. Inno Pocket Scan ADJ 
 

 

Deze compacte scan met platte spiegel heeft een 

projectiehoek van 14-graden en een gecombineerd 

gobo/kleurenwiel met 8 vaste gobo’s en kleuren. De Inno 

Pocket Spot is uitgevoerd met hoogwaardige precisie 

stappenmotoren voor snelle accurate bewegingen. Door de 

snelle spiegelbewegingen is dit uitermate geschikt voor 

ritmische energieke muziek en zorgt voor opwindende 

lichteffecten. Doormiddel van een beetje rook bekom je een 

mooi effect.  

 

 

-  

- Lichtbron van 12 Watt LED  

- Gecombineerd gobo/kleurenwiel: 8 vaste gobo’s/kleuren + 

spot/wit 

- 3 Werkmethodes: DMX, Sound Active & interne show modus 

- 6 DMX kanalen 

- 12 ingebouwde shows 

- Gobo Shake effect, Gobo scroll modus 

- Stroboscoop: Puls effect, random strobo van langzaam naar 

snel 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Inclusief kabel 

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 16 
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4.2.3. Showtec Kanjo Spot 60 movinghead  
 

 

De Kanjo Spot 60 is een ultracompacte en 

indrukwekkende movinghead uitgerust met een 

ledlichtbron van 60 W. Het heeft een kleuren- en gobo-

wiel en biedt scherpe gobo's en levendige kleuren. 

Doormiddel van een beetje rook bekom je een mooi 

effect.  

 

 

- Lichtbron van 60W 

- Color wiel: 7 kleuren + wit 

- Globo wiel: 7 vaste + 1 open 

- 3 Werkmethodes: DMX, Geluid, Master/slave 

- 8 of 10 DMX kanalen 

- Stroboscoop: 0-20 Hz 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Inclusief kabel 

 

 

 9 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

 

 

 

4.2.4. Showtec Shark Wash One movinghead 
 

 

De Shark Wash One is een compacte wash movinghead met 

maar liefst 7x 12W Q6 LED’s met RGBW-A-UV kleuren. Deze 

kleuren bieden talloze mix mogelijkheden en de 25 graden 

speciaal ontworpen optische lenzen zorgen voor een 

uitstekende balk projectie. Doormiddel van een beetje rook 

bekom je een mooi effect.  

 

 

- Lichtbron: 7x 12Watt 6-in-1 RGBW-A-UV LED's 

- 6 Werkmethodes: DMX, Manual, Auto, Master/Slave en Sound 

- 8, 15 DMX kanalen 

- Stroboscoop: 0-20Hz 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Inclusief kabel 

 

6 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 20 
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4.2.5. Showtec XS-2 dubbele LED movinghead 
 

 

De lichtset bestaat uit een t-bar met 2 beam movinghead’s met elk 

een lichtbron van 10 Watt. Heel gemakkelijk in opbouw en heel 

compact. Met zijn 16 ingebouwde programma’s kan je deze gerust 

op het ritme van de muziek laten werken. Doormiddel van een 

beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

 

Lichtbron: 10 Watt per movinghead 

- 4 Werkmethodes: automatisch, geluid gestuurd, master/slave en 

DMX 

- 16 ingebouwde programma’s 

- Stroboscoop: 0-20Hz 

- Dimmen: 0% - 100% 

- Gobo-functies: gobo-flow, gobo shake 

- Kleuren: 7 kleuren + wit 

- Kleurenfuncties: rainbow-flow effect 

- Inclusief kabel en statief 

 

 

 2 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 20 
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4.3. Speciale effecten 

4.3.1. LED strobe / wash / blinder 
 

Een LED strobe die het publiek kan hypnotiseer? 

Deze strobe kan het! Met maar liefst 6700 lumen en 

een afstralingshoek tot 100 graden en heeft deze 

strobe alles aan boord om dit mogelijk te maken. Ook 

zijn er mogelijkheden om deze als wash of blinder te 

gebruiken.. 

 

 

- LED strobe 

- 3 Werkmethodes: Auto, geluid, DMX 

- Type: Strobe / Blinder / Washer 

- Kleurenspectrum: RGBW 

- DMX aanstuurbaar 

- Dimmen: 0% - 100% 

 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 15 

 

 

4.3.2. Stroboscoop Showtec Ignitor-6 Section  
 

 

Met de Ignitor-6 Section stroboscoop heeft u meer 

creatieve stroboscoopmogelijkheden in handen. Dit 

komt namelijk omdat hij voorzien is van 6 speciale strip 

LEDs, die afzonderlijk aangestuurd kunnen worden en 

omringd zijn door hoge kwaliteit reflectoren. Hierdoor is 

de lichtopbrengst én de weerkaatsing van het licht 

vrijwel identiek aan dat van een traditionele, krachtige 

stroboscoop. 

 

 

- Lichtbron: 6 x 5W LEDs 

- 3 Werkmethodes: Auto, geluid, DMX 

- 3 of 8 DMX-kanalen 

- Stroboscoop: 0-20Hz 

- Dimmen: 0% - 100% 

- 6 individueel bestuurbare stroboscoop-gedeeltes 

Verbeterde reflectortechniek voor nog intensere 

lichtflitsen 

- Inclusief kabel 

 

 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 15 

 



  

 
 

PartyField Verhuurcatalogus 2020 16 

4.3.3. Stroboscoop HQ Power 1500W   
 

 

Dit is een traditionele stroboscoop met een krachtige 1500 Watt 

verlichtingselement. Deze kan geregeld worden met de bijgeleverde 

regelaar en kabels. Niet bedienbaar via DMX.  

 

- 2 strobo’s  

- Lichtbron van 1500Watt x 2 

- Inclusief regelaar en kabels  

 

 

1 stuk beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Blacklight ADJ UV COB CANNON 80Watt LED 
 

 

De ADJ UV COB Cannon produceert een UV wash effect door gebruik 

te maken van de krachtige, verbeterde UV COB LED’s. De COB LED 

technologie maakt het mogelijk krachtige LED lichtbronnen in een 

compacte behuizing te plaatsen. Dit professionele licht effect is 

ontwikkeld voor het washen van podia, theaterproducties en special 

effectproducties. 

 

 

- Super krachtig UV kanon 

- Lichtbron: 9x6 x 1,5 Watt COB UV LED’s (totaal 80 Watt) 

- 3 Werkmethodes: Sound Active, Manual, & DMX 

- 1, 2 en 3 DMX kanaal  

- LED puls en strobo effect 

- Elektronische dimmer: 0 - 100%  

 

 

 1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 14 
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4.3.5. RGB rookmachine 
 

Een special effect om U tegen te zeggen! Een 

verticale RGB rookmachine om net dat extra te geven 

aan uw event. Deze RGB rookmachine kan via DMX 

gebruikt worden meer evenzeer met de bijgeleverde 

afstandsbediening.. 

 

 

- Tank capaciteit: 2 liter 

- Opwarmtijd: 10 minuten 

- RGB Leds 

- DMX aanstuurbaar 

- Inclusief afstandsbediening: bedrade 

afstandsbediening 

- Inclusief 2 liter hazervloeistof  

 

 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 

 

 

 

4.3.6. Hazer Antari HZ 350 
 

De Antari HZ-350 is een krachtige, maar fluisterstille 

hazer. Deze nevelmachine produceert een zeer 

dunne mist. Hiermee behoudt u het zicht over de 

ruimte, maar worden wel de lichtstralen van uw 

verlichting zichtbaar gemaakt. In tegenstelling tot een 

rookmachine produceert deze hazer geen dikke 

pluimen, maar een erg dunne nevel die bijna niet te 

zien is. Het maakt wel lichtstralen zichtbaar, waardoor 

uw lichtshow een stuk dynamischer wordt en 

uitgebreider overkomt. 

 

- Hoge output 

- Zeer lichte nevelproductie 

- Bediening via DMX 

- Fluisterstille werking 

- Geen opwarmtijd 

- Inclusief vloeistof 

 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 
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4.3.7. Rookmachine Showtec Dragon 2000  
 

 

Om uw verlichting, lazer’ s goed tot zijn recht te laten komen is het 

belangrijk om een rookmachine te gebruiken. Hierbij kan een kleine 

hoeveelheid al genoeg zijn. De Dragon 2000 is een compacte 

rookmachine met een 2000 Watt verwarmingselement. Hiermee wordt 

een uitstoot behaald van ongeveer 1100m³, dit kan je vergelijken met 

een gebouw van 2,5 meter hoog en 20meter breed en 20 meter lang. 

Dit is dus meer als geschikt om middelgrote ruimte goed in de rook te 

zetten. De rookmachine wordt geleverd met een bedrade timer 

waarop je gemakkelijk de output kunt regelen. Ook is DMX een 

mogelijkheid. 

 

 

- Tank capaciteit: 3,2 liter 

- Opwarmtijd: 6 minuten 

- Output: 1100 m³ per minuut, op vol vermogen 

- Inclusief afstandsbediening: bedrade afstandsbediening met timer 

- 1 DMX kanaal 

- Inclusief 3 liter rookvloeistof 

 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 25 

 

 

4.3.8. Rookmachine Showtec Atmos 2000  
 

 

Om uw verlichting, lazer’ s goed tot zijn recht te laten komen is het 

belangrijk om een rookmachine te gebruiken. Hierbij kan een kleine 

hoeveelheid al genoeg zijn. De Atmos 2000 is een compacte 

rookmachine met een 2000 Watt verwarmingselement. Hiermee 

wordt een uitstoot behaald van ongeveer 1100m³, dit kan je 

vergelijken met een gebouw van 2,5 meter hoog en 20meter breed en 

20 meter lang. Dit is dus meer als geschikt om middelgrote ruimte 

goed in de rook te zetten. De rookmachine wordt geleverd met een 

bedrade timer waarop je gemakkelijk de output kunt regelen. Ook is 

DMX een mogelijkheid. 

 

 

- Tank capaciteit: 3,2 liter 

- Opwarmtijd: 6 minuten 

- Output: 1100 m³ per minuut, op vol vermogen 

- Inclusief afstandsbediening: bedrade afstandsbediening met timer 

- 1 DMX kanaal 

- Inclusief 3 liter rookvloeistof 

 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 25 
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4.3.9. Bellenblaasmachine Chauvet DJ B550 Bubble King 
 

 

Deze professionele bellenblaasmachine heeft een bubbelopbrengst 

die werkelijk enorm is; de B550 kan in no-time een flink gebied 

voorzien van zeepbelletjes! Dit is een leuk extraatje voor op 

trouwfeesten, huwelijksaanzoeken, kinderfeesten,  

 

 

- Professionele bellenblaasmachine 

- Veel bellen 

- Inclusief 1 liter bellenvloeistof 

 

 

2 stuks beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 15 

 

 

 

4.3.10. Laser HQ – Power RG 150mW 
 

 

De HQ – Power RG 150mW is een compacte laserprojector met rood en groen 

fonkeleffect. Deze kan autonoom werken of op de muziek. Dit is een kleine laser 

voor kleine zalen. Doormiddel van een beetje rook komt deze laser echt tot zijn 

recht.  

 

 

- Autonome, muziek gestuurde werking met instelbare bewegingssnelheid 

- Driepoot meegeleverd 

- Laserklasse: 3B 

- Vermogen laser:  

o groen: 50 mW (532 nm) 

o rood: 100 mW (660 nm) 

 

 

1 stuk beschikbaar     prijs per stuk incl. BTW € 4 
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4.3.11. Laser ADJ Micro Gobo II  
 

 

De ADJ Micro Gobo II is een kleine compacte laser die verschillende figuren 

kan projecteren. 

Deze kan autonoom werken of op de muziek. Dit is een kleine laser voor kleine 

zalen. Doormiddel van een beetje rook komt deze laser echt tot zijn recht. 

 

 

- Autonome, muziek gestuurde werking met instelbare bewegingssnelheid 

- Inclusief afstandsbediening 

- 8 verschillende figuren 

- Vermogen laser:  

o groen: 30 mW (532nm) 

o rood: 80 mW (650nm) 

 
 

1 stuk beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 5 

 

 

4.3.12. Laser Laserworld ES-600B 
 

 

Deze laser heeft een mooie, helder en krachtige blauwe kleur die heel 

bijzonder is. Jawel een blauwe kleur! Dit biedt dan toch nog dat 

extraatje voor je feest. Met een beetje rook komen de stralen ook 

mooi tot zijn recht. Via de 50 ingebouwde programma’ s kan je deze 

zelfstandig laten werken. Voor wie de volledige controle wilt kan dit 

doormiddel van 12 DMX kanalen.  

 

 

- Krachtige blauwe laser 

- Minimaal 450mW laservermogen 

- Maximaal 600mW laservermogen 

- Klasse 4 

- 3 werkmethodes: automatisch, muziek gestuurd en DMX 

- 12 DMX kanalen 

- 50 ingebouwde basispatronen 

- Inclusief kabel 

 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per dag incl. BTW € 15 
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4.4. LED lichteffecten 

4.4.1. Moonflower ADJ Quad Phase HP LED  
 

 

Deze moonflower heeft maar liefst een 32 Watt krachtige led aan 

boord. Dit zorgt ervoor dat er haarscherpe stralen door de ruimte 

geschoten worden. Ook is deze moonflower een perfect zaal vullend 

effect. Doormiddel van een beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

 

- Krachtig moonflower effect 

- Lichtbron: 32 Watt RGBW LED 4-in-1 

- 3 werkmethodes: Sound Active, Master/Slave of DMX 

- Opwindende ingebouwde programma’s 

- High-powered LED lichteffect 

- Zeer brede projectie voor zaal vullende effecten 

- Messcherpe stralen, voor laser-achtige effecten 

- Strobo –en puls effect 

- Elektronische dimmer: 0 - 100% 

- Inclusief kabel 

 

 

2 stuks beschikbaar   prijs per dag incl. BTW € 15 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Politielicht ADJ LED Beacon Blue 
 

 

Modern politiezwaailicht met LED lichtbronnen. Dit nieuwe LED 

politiezwaailicht is met 56 felle LEDs uitgerust. De afstraalhoek van de LEDs 

zijn 30° waardoor het effect zeer krachtig is. Het politiezwaailicht heeft 

verschillende snelheden en ingebouwde programma’s.  

 

 

- 6 standen 

- 7 verschillende snelheden 

 

 

2 stuks beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 4 
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4.4.3. Moonflower ADJ Micro Phase 
 

 

Deze moonflower kan dankzij de RGB 3-in-1 Tri LED een meerkleurig en 

scherp effect op bijvoorbeeld een wand of dansvloer projecteren. Dit kan 

gebruikt worden voor kleine feestjes. De Micro Phasa werkt muziek 

gestuurd. Doormiddel van een beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

 

- Moonflower effect 

- Lichtbron is een 3 Watt RGB 3-in-1 Tri LED technologie 

- Geluid gestuurd via ingebouwde microfoon 

- Voorzien van ophangbeugel 

 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 4 

 

 

4.4.4. Moonflower ADJ Jelly Jewel LED  
 

 

Dankzij de doorzichtige behuizing van het lichteffect, wordt deze van 

binnenuit belicht. Hierdoor heeft u als eerste lichteffect de moonflower op 

de dansvloer. Als tweede effect licht de behuizing op in het donker! Hier 

hoeft u verder helemaal niets voor te doen. Steek de stekker in het 

stopcontact en de Jelly Jewels maken hun eigen lichtshow! Doormiddel 

van een beetje rook bekom je een mooi effect.  

 

 

- Moonflower met transparante witte behuizing 

- Behuizing licht op in het donker 

- Geluid gestuurd, werkt op maat van de muziek 

- Wisselt figuren af, geen bewegende onderdelen 

- Voorzien van ophangbeugel 

 

 

1 stuk beschikbaar    prijs per stuk incl. BTW € 4 

 

 

4.4.5. LED tuinverlichtingslinger  
 

 

Deze tuinslinger is 4,9 meter lang en heeft 50 kleine gekleurde 

LED bolletjes. Ideaal voor kleine feestjes. Geeft een gezellige 

sfeer.  

 

- 50 gekleurde LED bolletjes 

- Sfeermaker 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 3 
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4.5. DMX controllers  

4.5.1. Showtec Scanmaster 16/2 DMX lichtsturing 
 

 

Een goed uitgebreide DMX lichtsturing die handige 

functies bezit. Dan is dit hetgeen dat u zoekt. 30 

kanalen per fixture, hiermee heeft u een optimale 

programmeringsvrijheid én heeft u al uw lichteffecten 

op één controller.  Ideaal dus voor de meer 

uitgebreide scanners, movingheads en matrix-

effecten waarbij u de functies van het apparaat 

optimaal wilt benutten.  

 

- 12 fixtures 

- 30 kanalen per fixture vrij te programmeren 

- 240 scenes op 30 banken 

- Werkmodi: auto, geluid gestuurd 

- Patch modus: elke fixture heeft vrij toe te wijzen 

kanalen 

- Jogwielen voor pan en tilt bewegingen 

- 3- en 5-polige DMX uitgang 

 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 8 

 

4.5.2. ADJ Hexcon controller voor HEX series  
 

 

Deze DMX is een 36-kanaals DMX controller en is 

speciaal voor de producten uit de ADJ HEX serie 

ontworpen. De HEXCON bestuurt maximaal 6 

RGBAW+UV LED apparaten of groepen apparaten 

welke via de 6 apparaat toetsen onafhankelijk van 

elkaar kunnen worden bediend.  

 

- Tot een maximum van 6 aparte fixtures of fixture 

groepen 

- 6 programmeerbare presets 

- 24 kleuren presets 

- 6 multi-functie faders 

- Kleurmacro playback mode 

- Handmatige RGBWA+UV intensiteit mode 

- Ingebouwde microfoon 

- Blackout button 

- Speed & Fade control over alle Chase programma's 

- USB ingang voor GSM op te laden 

 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 6 
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4.5.3. HQ-Power 6 kanaals DMX sturing  
 

 

Deze DMX is een 6-kanaals DMX controller. Hiermee bedient u 

kleinere lichteffecten.  

 

- Master dimmer-fader 

- Voor DMX, LED pars en conventionele verlichting 

- Aan-uitschakelaar 

- DMX-uitgang met 3-polige XLR-aansluiting 

- Werkt op een 9V-batterij ( niet meegeleverd ) of netvoeding 

(meegeleverd) 

 

1 stuk beschikbaar   prijs per stuk incl. BTW € 5 

 

 

5. Vloeistoffen 

5.1. Rookvloeistof Showtec Fog fluid high density  
 

 

Deze vloeistof op waterbasis is specifiek ontworpen voor mistmachines om een 

extreem dichte, langdurige substantie te produceren, ideaal als u in een korte tijd 

een gigantische mist wilt creëren.  

 

 

- Zogoed als geurloos 

- Hoge dichtheid 

- Voor een wat zwaardere rookeffect 

 

Wat u verbruikt, betaalt u / liter  prijs per liter incl. BTW € 6,50 

 

 

5.2. Bellenblaasvloeistof Showtec Bubble Liquid 
 

 

Deze op water gebaseerde vloeistof is speciaal ontworpen voor 

bellenblaasmachines, waarmee deze heldere, veilige zeepbellen produceren voor 

entertainmentdoeleinden op het podium, in een discotheek of als een speciaal 

effect. Het heeft geen onaangename geur en laat geen olieachtig residu achter. 

Niet irriterend en niet brandbaar. 

 

 

- Geen onaangename geur 

- Geen olieachtig residu 

 

 

Wat u verbruikt, betaalt u / liter   prijs per liter incl. BTW € 6 
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6. Trussen en statieven 

6.1. Truss lichtbruggen 

6.1.1. Showtec lichtbrug set 
 

 

Deze lichtbrug is 3 meter lang en heeft een maximale 

belastbaarheid van 60 kg. De maximale hoogte bedraagt 3 

meter.  

 

- Max. Belasting: 60 kg 

- Diameter truss-buis: 28 mm 

- Hoogte: 1,3 - 3 m 

- Breedte: 3 m 

- Bevestigingspunten: 8 

 

1 stuk beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 20 

 

6.1.2. Duratruss lichtbrug 4 en 6 meter  
 

 

Dit combipakket is het kleinst dat verhuurd wordt bij PartyField. Het bestaat 

uit 2 Duratruss windupsystemen en 2 of 3 Duratruss trussen van 2 meter. 

Deze professionele set is voor alle doeleinden beschikbaar. Door de stevige 

windupsystemen en de stevige truss kan deze set zo een 120 kilo of 160 kilo 

verdragen, verdeeld over de 4 of 6 meter.  

 

 

2x Duratruss ST-3800B windupsysteem 

 

- Max belastbaarheid: 80kg 

- Max hoogte: 3,80m 

- Min hoogte: 1,755m 

- Dikte buis diameter: 28mm 

- Nummer van sectie: 2 

- Volledig gebouwd van hoge-sterkte aluminium 

- Lichtgewicht en compact, 17 kg 

- Automatische veiligheidssysteem  

- Eenvoudige en snelle installatie openen statief benen 

- Aanpassen naar elk hoogte  

 

Duratruss 33/2-200 

 

- Lengte: 2 m 

- Breedte: 29 cm 

- Hoogte: 25,7 cm 

- Gewicht: 7,5kg 

- Diameter: 50mm 

 

 

Set van 4 meter     prijs incl. BTW € 30 

Set van 6 meter     prijs incl. BTW € 40 
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6.2. Statieven  

6.2.1. Lichtstatief + t-bar 
 

 

Dit lichtstatief kan 3 meter hoog en heeft een maximum belastbaar gewicht van 15 

kg.  

Door zijn veiligheidspinnen is het systeem zeer betrouwbaar.  

 

 

- Maximum hoogte is 3 meter 

- Maximum belastbaar gewicht is 15 kg 

 

 

3 stuks beschikbaar     prijs per stuk incl. BTW € 10 

 

 

6.2.2. Microfoonstatief Konig & Meyer 
 

 

Dit professioneel microfoonstatief maakt geen storend ruisend geluid als u de 

microfoonarm in hoogte versteld. Ook staat dit statief erg stevig en is dus voor alle 

toepassingen inzetbaar.  

 

 

- Geruisloos microfoonstatief 

- Geen bijgeluiden bij hoogteverstelling 

- Brede basis en stabiele basis met drie poten 

- Hoogteverstelling: 90 tot 160,5 cm 

- Lengte microfoonarm: 840 mm 

 

 

2 stuks beschikbaar     prijs per stuk incl. BTW € 5 
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7. Totaal sets  

7.1. Geluid sets  

7.1.1. Toespraak set  
 

 

Wilt u een toespraak met de nodige kracht, duidelijk hoorbaar en professionaliteit? Dan is dit 

de perfecte set voor u. Met een bereik van 70 à 200 personen komt u speech goed binnen.  

 

 

Omschrijving set: 

- 1x Topkast HK Audio L5 115fa 

- 1x Microfoonstatief  

- 1x Bedrade microfoon 

- 1x Mengpaneel Behringer Xenyx Q502USB  

 

 

Prijs incl. BTW € 40 
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7.1.2. Basis geluid set 
 

 

De basis geluid set is een set die 100 à 150 personen van kwalitatief en professioneel geluid 

voorziet. Ideaal voor verjaardagsfeestjes, buurtfeesten, homeparty’s, enz. Statieven en kabels 

zijn inbegrepen. 

 

Optioneel kan je er een microfoon bij huren.  

 

 

Omschrijving set: 

- 2x Topkast HK Audio L5 115fa 

- 2x Statief 

- 1x Mengpaneel Behringer Xenyx Q502USB 

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 75 
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7.1.3. Medium geluid set 
 

 

De medium geluid set is een set die 250 à 350 personen van kwalitatief en professioneel 

geluid voorziet. Ideaal voor verjaardagsfeestjes, buurtfeesten, bedrijfsfeesten, enz. Statieven 

en kabels zijn inbegrepen. 

 

Optioneel kan je er een microfoon bij huren.  

 

 

Omschrijving set: 

- 2x Topkast HK Audio L5 115fa 

- 2x Subwoofer HK Audio 2000a 

- 2x Tussenstatief 

- 1x Mengpaneel Behringer Xenyx Q502USB 

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 150 
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7.1.4. Lars geluid set 
 

 

De large geluid set is een set die 280 à 400 personen van kwalitatief en professioneel geluid 

voorziet. Ideaal voor verjaardagsfeestjes, buurtfeesten, bedrijfsfeesten, enz. Statieven en 

kabels zijn inbegrepen. 

 

Optioneel kan je er een microfoon, bedieningspaneel bij gehuurd worden. 

 

 

Omschrijving set: 

- 2x Topkast HK Audio L5 115fa 

- 2x Subwoofer HK Audio 4000a 

- 2x Tussenstatief 

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 170 
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7.2. Licht en geluid sets 

7.2.1. Luxe basis set 
 

 

Deze set is ideaal voor communiefeesten, buurtfeesten, verjaardagsfeesten, homeparty’s, … . 

Kortom alle feesten die in een kleine zaal plaatsvinden of op een kleine locatie buiten. Deze 

set kan zo een 100 à 150 personen voorzien van licht en geluid. Bij groter evenementen is het 

aan te raden naar de luxe medium set te gaan.  

 

Deze set wordt geleverd en geplaatst. Levering in Zwalm is gratis, buiten Zwalm is dit tegen 

een kleine meerprijs.  

 

Optioneel kunnen er rookmachine, bellenblaasmachine, microfoons, extra verlichting bij 

gehuurd worden.  

 

 

Samenstelling set: 

- 1x Basis geluid set 

- 1x HQ-Power lichtset 

- 1x Showtec XS-2 movinghead 

- 1x ADJ Jelly Jewel 

- 1x ADJ Micro Phase 

- Inclusief kabels en statieven 

- Inclusief plaatsing 

- Gratis levering in Zwalm 

 

 

Prijs incl. BTW € 145 
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7.2.2. Luxe medium set 
 

 

Deze set is ideaal voor huwelijksfeesten, buurtfeesten, verjaardagsfeesten, carnaval, voetbal, 

bedrijfsfeesten, middelgrote evenementen, … . Kortom alle party’s die in een gemiddelde zaal 

plaatsvinden of op een gemiddelde locatie buiten. Deze set kan zo een 250 à 350 personen 

voorzien van licht en geluid. Bij groter evenementen is het aan te raden naar de luxe lage set 

te gaan.  

 

Deze set wordt geleverd en geplaatst. Levering in Zwalm is gratis, buiten Zwalm is dit tegen 

een kleine meerprijs.  

 

Optioneel kunnen er rookmachines, bellenblaasmachine, microfoons, extra verlichting bij 

gehuurd worden.  

 

 

Samenstelling set: 

- 1x Medium geluid set 

- 1x HQ-Power lichtset 

- 1x Showtec Lichtbrug 

- 4x ADJ Inno pocket spot 

- 2x ADJ Quad Phase 

- Inclusief kabels en statieven 

- Inclusief plaatsing 

- Gratis levering in Zwalm 

 

 

Prijs incl. BTW € 300 
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7.2.3. Luxe large set 
 

 

Deze set is ideaal voor huwelijksfeesten, buurtfeesten, verjaardagsfeesten, carnaval, voetbal, 

bedrijfsfeesten, middelgrote evenementen, … . Kortom alle party’s die in een gemiddelde zaal 

plaatsvinden of op een gemiddelde locatie buiten. Deze set kan zo een 280 à 400 personen 

voorzien van licht en geluid. Bij groter evenementen neemt u best even contact op met ons. 

 

Deze set wordt geleverd en geplaatst. Levering in Zwalm is gratis, buiten Zwalm is dit tegen 

een kleine meerprijs.  

 

Optioneel kunnen er rookmachines, bellenblaasmachine, microfoons, extra verlichting bij 

gehuurd worden.  

 

 

Samenstelling set: 

- 1x Large geluid set 

- 2x ADJ Dotz t-par system 

- 1x Duratruss Lichtbrug 4 meter 

- 2x Showtec kanjo spot 60 movinghead 

- 2x Showtec shark movinghead 

- 2x ADJ Hex Bar 6 

- Inclusief kabels en statieven 

- Inclusief plaatsing 

- Gratis levering in Zwalm 

 

 

Prijs incl. BTW € 380 
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8. Realisaties 
 

Totaalconcept galabal voor de 

studentenvereniging IMBIT van de 

UAntwerpen. 

 

Live licht en geluidsregeling.  

 

Line-up: 

Emillion 

Icons 

Spynex (winnaar MNM start to DJ 

2019)  

Sebastian Lewis 

 

 

 

 

 

Trouwfeesten op maat verzorgen in  

samenspraak met de klant en DJ. 

 

Voorzien van de nodige  

licht- en geluidsinstallatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal van andere realisaties voor oudejaarsparty’s,  

eetfestijnen, panaltycups, verjaardagsfeesten,  

carnaval, omroepinstallaties, … 

 

Steeds op maat van de klant! 

 

Vraag vandaag nog uw offerte! 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bedrijfsgegevens: 

  

 Website: partyfield.be  

Mail: info@partyfield.be 

 Tel.: 0491/91.45.59 

 BE 0676.854.122 
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