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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. 

 

 

6 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. 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 40 

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. 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 54 
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2. Audio 

2.1. Mengpaneel 
2.1.1. Soundcraft Si Expression 1 

 

De Si Compact is gebaseerd op het erfgoed van 

soundcraft's veelgeprezen live sound mixers uit de Si-serie 

en biedt krachtige digitale mengfaciliteiten, samen met 

verbluffendeLexicon-®-effecten in een kleine 

voetafdrukconsole. 

 

Stagebox inbegrepen. 

 

1 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 100 

 

2.1.2. Behinger XENYX QX1832USB 
 

Dit 18-kanaals mengpaneel is voorzien van alle functies die 

elke fatsoenlijke mixer heeft. Denk hierbij aan precieze 

EQs, low-cut filters, mute-functie per kanaal, balance/pan-

regelaars en de KLARK TEKNIK FX processor.  

 

1 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

 

 

2.2. Microfoons 
2.2.1. Shure SLXD24D/SM58 

Het draadloze systeem levert heldere, 24-bits digitale 

audio en solide RF-prestaties voor een breed spectrum aan 

toepassingen, van dagconferenties tot avondoptredens. 

 

Te verkrijgen met: 

Antenne UA860SWB 

Antenne UA874 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 45 

 

2.2.2. Beyerdynamic TG-V35ds  
 

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. 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 5 
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2.2.3. AKG D5 
De microfoon heeft zeer goed geluid, en dankzij de goede 

techniek hoef je ook niet bang te zijn dat de microfoon je 

ooit in de steek zal laten. De microfoon wordt aangesloten 

met een XLR-kabel en dat geeft je de zekerheid dat deze 

kabel goed vast zit en dat iemand deze niet zomaar los zal 

maken. 

 

3 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 5 

 

2.2.4. Shure SM57 
 

De legendarische Shure SM57 microfoon perfect voor 

vocalen en diverse muziekinstrumenten. Met zijn heldere 

en zuivere geluid en contoured frequentie response is de 

SM57 ideaal voor live gebruik. Hij heeft een zeer effectief 

cardioid pickup patroon welke de primaire geluidsbron 

goed isoleert en achtergrondruis minimaliseert. Op het 

podium of in de studio voor vocalen, drums, gitaar en 

blaasinstrumenten. 

 

3 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 8 

 

2.2.5. AKG Drum Set Session 1 Drummicrofoonset 
 

Complete microfoonset voor drums en percussie. De AKG 

Session 1 drumkoffer bestaat uit 7 microfoons die perfect 

zijn afgestemd op de individuele componenten van een 

drumstel. Of het nu op het podium is, in de repetitieruimte 

of voor studio-opnames - de Session 1 trommelhoes is 

ideaal voor al deze toepassingen. 

 

- 4x P4 dynamische instrumentmicrofoon 

- 1x P2 dynamische instrumentmicrofoon 

- 2x P17 kleine membraancondensatormicrofoons 

- Alle microfoons met stevige metalen behuizing en 

XLR-aansluiting 

1 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 15 
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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 Professional 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 

 

 

 

  



  

 
 

Verhuur catalogus 2022 02/01/2022 
 

PartyField - Wafelstraat 33 - 9630 Zwalm - info@partyfield.be - www.partyfield.be - M. 0491/91.45.59 - 10 
BE 0676.854.122 - IBAN BE87 9731 7712 8094 

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.  

 

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.  

   

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

4.1.4. Decoratie verlichting “spinlamp” 
 

Decoratie verlichting geeft net dat extra als het op sfeer en 

gezelligheid moet aankomen. 

Deze verlichting zal zeker deze verwachting inlossen. 

 

Per “spin” kunnen er maar liefst 10 lichtpunten voorzien 

worden.  

Om alles mooi verdeeld te hebben, heeft elke lichtpunt 

een kabel van 2 meter. Hierdoor kan er een mooi geheel 

gemaakt worden. 

 

De lampen hebben een goudkleurig uitzicht en heeft een 

krachtige LED’s ter beschikking die een traditioneel 

vermogen van 50W vervangen. 

 

Om de juiste sfeer te creëren zijn deze dimbaar zonder 

flikkering!  

 

- “spinlamp” met 10 lichtpunten 

- 2 meter kabel per lichtpunt 

- LED bubble 8W – 50W Ultra warmwit 220 

- Elektronische dimbaar: 0 - 100% INBEGREPEN 

5 spins beschikbaar prijs per spin incl. BTW € 50 
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4.1.5. Decoratie verlichting lichtslinger 
 

De decoratieve lichtslinger heeft een lengte van 15 meter.  

Het voordeel is dat deze koppelbaar zijn. 

Met warm witte verlichting is dit een echte sfeermaker. 

15 lichten per slinger. 

 

- Lengte: 15 meter 

- IP54 

 

Incl. LED lampen 

 

8 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

 

 

 

4.1.6. 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.  

 

8 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 17 

 

4.1.7. 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 rood, groen, 

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

rook bekom je een mooi effect.  

 

4 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 17 

 

4.1.8. 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..  

 

4 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 10 
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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. 

 

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. 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.  

 

4 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 16 

4.2.3. ADJ Vizi Beam RXONE  
 

Deze movinghead is uitgerust met een krachtige 1R 

discharge lamp die tot 100 meter ver schijnt. Naast een 

kleurenwiel heeft deze RXONE een afzonderlijk wiel voor 

de gobo's. De afstralingshoek van 3 graden zorgt er samen 

met de krachtige lichtbron voor dat deze movinghead hele 

strakke lichtstralen in 15 verschillende kleuren de ruimte in 

kan sturen. Daarnaast heeft hij 14 spannende gobo's en 

een spot gobo aan boord.  

 

8 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 

4.2.4. BeamZ MHL1915 
 

De BeamZ MHL1915 is een professionele moving head 

beschikt over 19 LED's met een vermogen van 15W per 

LED. De LED's zijn zo gesitueerd dat er 3 zones (ringen) 

ontstaan en deze zones zijn apart van elkaar aan te sturen. 

De gebruikte LED's zijn RGBW LED's waardoor een groot 

aantal kleuren geprojecteerd kan worden. De lineaire 

gemotoriseerde zoom zorgt ervoor dat de stralingshoek 

tussen 15° en 60° ingesteld kan worden.  

 

8  stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 
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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 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

4.3. LED lichteffecten 
4.3.1. Nicols FANLED 700 

De FANLED is een nieuwe effect met zeer veel 

mogelijkheden. Hij is uitgerust met 6 bladen, bestuurbaar 

per 3 gelijk , u kunt spelen met de licht kleur en de 

intensiteit, snelheid en richting en strobe effecten voor 

originele effecten. 

 

3 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 

4.3.2. 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.  

 

2 stuks beschikbaar prijs per dag incl. BTW € 15 

 

 

4.4. Speciale effecten 
4.4.1. 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.. 

 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 15 

  



  

 
 

Verhuur catalogus 2022 02/01/2022 
 

PartyField - Wafelstraat 33 - 9630 Zwalm - info@partyfield.be - www.partyfield.be - M. 0491/91.45.59 - 14 
BE 0676.854.122 - IBAN BE87 9731 7712 8094 

4.4.2. 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. 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 14 

4.4.3. 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.. 

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 

4.4.4. 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. 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 30 

4.4.5. 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. Een 

compacte rookmachine met een 2000 Watt 

verwarmingselement. Hiermee wordt een uitstoot behaald 

van ongeveer 1100m³. 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. 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 25 
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4.4.6. 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. Een 

compacte rookmachine met een 2000 Watt 

verwarmingselement. Hiermee wordt een uitstoot behaald 

van ongeveer 1100m. 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. 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 25 

4.4.7. 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,  

2 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 15 

4.4.8. 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.  

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 4 

 

4.4.9. 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. 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 5 

 

  



  

 
 

Verhuur catalogus 2022 02/01/2022 
 

PartyField - Wafelstraat 33 - 9630 Zwalm - info@partyfield.be - www.partyfield.be - M. 0491/91.45.59 - 16 
BE 0676.854.122 - IBAN BE87 9731 7712 8094 

4.4.10. 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.  

1 stuk beschikbaar prijs per dag incl. BTW € 15 

4.4.11. Elektrische confetti shooters 
 

Elektrische confetti shooters zijn steeds op aanvraag te 

verkrijgen. De nodige patronen met zowel confetti als 

streamers zijn ook te verkrijgen bij ons. 

Vraag gerust naar ons aanbod! 

 

 

 

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.  

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.  

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 6 

4.5.3. HQ-Power 6 kanaals DMX sturing  
 

Deze DMX is een 6-kanaals DMX controller. Hiermee 

bedient u kleinere lichteffecten.  

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 5 
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5. Vloeistoffen 

5.1. Rookvloeistof 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.  

Wat u verbruikt, betaalt u / liter  

Prijs per liter incl. BTW € 6,50 

 

5.2. Bellenblaasvloeistof 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. 

Wat u verbruikt, betaalt u / liter  

Prijs per liter incl. BTW € 6 

 

6. Trussen, statieven en Dj booth 

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 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 20 
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6.2. Trussen 
6.2.1. Driehoekstruss 2 meter 

 

Duratruss 33/2-200 

 

- Lengte: 2 m 

 

3 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 9,50 

 

6.2.2. Vierkantstruss 1,5 meter 
 

Duratruss 34/2-150 

- lengte: 1,5 m 

 

4 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 9,50 

6.2.3. Vierkantstruss 2 meter 
 

Duratruss 34/2-200 

- lengte: 2.0 m 

 

14 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 14 

6.2.4. Driehoekstruss 90° hoek 
 

Duratruss DT 33 C24-D90 90 graden hoek omhoog 

- hoek: 90 graden 

- lengte: 50 cm 

 

2 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 9,50 

6.2.5. Vierkanstruss 90° hoek 
 

Duratruss DT34/2 C21-L90 90-graden hoek 0.5 m 

- hoek: 90 graden 

- lengte: 50 cm 

-  

4 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 12 

6.2.6. Vierkantstruss C30-LD 90° hoek+omhoog 
 

Duratruss DT 34/2 C30-LD 90-graden hoek+omhoog 

 

- hoek: 90 graden 

- lengte: 0.5 m 

 

 

4 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 14 
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6.2.7. Basisplaat 30x30 
 

DuraTruss DT 34-BPM 

 

- afmetingen: 30 x 30 cm 

- materiaal: aluminium 

- materiaaldikte: 5 mm 

 

4 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 10 

 

6.2.8. Basisplaat 80x80 
 

Basisplaat truss constructie 

- afmetingen: 80 x 80 cm 

- materiaal: aluminium 

- materiaaldikte: 6 mm 

 

4 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 10 

6.3. Statieven  
6.3.1. Truss statief 4,50 meter 

 

- Max belastbaarheid: 120kg 

- Max hoogte: 4,50m 

- Min hoogte: 1,6m 

- Volledig gebouwd van hoge-sterkte aluminium 

- Lichtgewicht en compact, 34 kg 

- Automatische veiligheidssysteem  

- Aanpassen naar elk hoogte  

 

2 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 18 

 

6.3.2. Truss statief 3,80 meter 
 

- Max belastbaarheid: 80kg 

- Max hoogte: 3,80m 

- Min hoogte: 1,755m 

- Volledig gebouwd van hoge-sterkte aluminium 

- Lichtgewicht en compact, 17 kg 

- Automatische veiligheidssysteem  

- Aanpassen naar elk hoogte  

 

2 stuks beschikbaar  prijs per stuk incl. BTW € 12 
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6.3.3. 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 

 

6.3.4. Microfoonstatief groot 
 

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 

5 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 6 

 

6.3.5. Microfoonstatief klein 
 

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 

5 stuks beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 5 
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6.4. DJ Booth 
Goed meubilair is zeer belangrijk voor DJ-optredens. Ook 

voor uw imago doet een DJ-meubel veel goed; het ziet er 

gewoon een stuk professioneler en degelijker uit.  

- Stevige DJ-tafel 

- Materiaal: hoogwaardig aluminium 

1 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 10 

 

6.5. Blackdrop 
 

Wordt veelal achter het podium gehangen om een mooie, 

effen zwarte achtergrond te krijgen. 

Eventuele reinigingskosten zijn voor de huurder. 

- 3 meter breed 

- 4,5 meter hoog 

3 stuk beschikbaar prijs per stuk incl. BTW € 10 
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7. Totaal sets  

7.1. Geluid sets  
7.1.1. Toespraak set 1 

 

 

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 Samson mengpaneel in flightcase 

 

 

Prijs incl. BTW € 50 
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7.1.2. Toespraak set 2 
 

 

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

perfecte set voor u. Met een bereik van 150 à 200 personen komt u speech goed binnen. 

 

 

Omschrijving set: 

- 2x Topkast HK Audio L5 115fa 

- 1x Microfoonstatief  

- 1x Bedrade microfoon 

- 1x Samson mengpaneel in flightcase 

 

 

Prijs incl. BTW € 75 
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7.1.3. 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 

- 1x PM4.2 mediamix (USB) 

OF 

- 1x SM10 mengpaneel  

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 75 
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7.1.4. Medium geluid set 
 

 

De medium geluid set is een set die 150 à 250 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 PM4.2 mediamix (USB) 

OF 

- 1x SM10 mengpaneel  

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 150 
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7.1.5. Lars geluid set 
 

 

De large geluid set is een set die 250 à 300 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 

- 1x PM4.2 mediamix (USB) 

OF 

- 1x SM10 mengpaneel  

- Inclusief kabels 

 

 

Prijs incl. BTW € 185 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Verhuur catalogus 2022 02/01/2022 
 

PartyField - Wafelstraat 33 - 9630 Zwalm - info@partyfield.be - www.partyfield.be - M. 0491/91.45.59 - 27 
BE 0676.854.122 - IBAN BE87 9731 7712 8094 

7.2. Licht en geluid sets 
7.2.1. Party 

 

 

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.  

 

 

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 € 150 
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7.2.2. Party deluxe 
 

 

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 150 à 250 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 

- 1x ADJ laser 

- Inclusief kabels en statieven 

- Inclusief plaatsing 

- Gratis levering in Zwalm 

 

 

 

Prijs incl. BTW € 300 
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7.2.3. Wedding 
 

 

Een trouwdag dient onvergetelijk te worden. 

 

PartyField zal samen met u de gepaste licht- en geluid set samenstellen naar uw wensen en budget. 

 

Zo bekijken we de locatie, de grote van de zaal, het aantal gasten, … .  

 

Geef u wensen door en wij maken een offerte op maat. 

 

 

Neem contact op voor het maken van een afspraak. 

Bij PartyField bent u aan het juiste adres! 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

Verhuur catalogus 2022 02/01/2022 
 

PartyField - Wafelstraat 33 - 9630 Zwalm - info@partyfield.be - www.partyfield.be - M. 0491/91.45.59 - 30 
BE 0676.854.122 - IBAN BE87 9731 7712 8094 

7.2.4. Stel zelf je set samen 
 

 

Heeft u de set die u zocht niet gevonden of wenst u een set op maat? 

 

Goed nieuws, 

PartyField zal samen met u de set samenstellen! 

 

Door de set visueel voor te stellen zal u een duidelijk zicht krijgen over de materialen die voorzien zijn.  

 

Neem contact op voor het maken van een afspraak. 

Bij PartyField bent u aan het juiste adres! 
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7.3. Truss carré 
 

 

Een truss carré kan voor veelzijdige doeleinden gebruikt worden zoals schoolfeest, sportevent, 

bedrijfsfeesten, … . 

 

Deze truss carré heeft een afmeting van 7x5x4 (LxBxH). 

Naar wens kan deze steeds lager, kleiner of groter gemaakt worden. 

 

 

 

Samenstelling set: 

- 14x 2 meter 

- 4x 1,5 meter 

- 4x hoek 

- 4x Basisplaat 

 

 

Prijs incl. BTW € 300 
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8. Diensten 

8.1. Live bediening geluid  
 

PartyField verzorgt de livebediening van uw band, artiest, komiek, … 

Stel ons uw event voor en wij maken een afspraak met u om dit te bekijken en te bespreken. 

Wij opteren steeds voor een persoonlijk gesprek en aanpak zodat wij steeds naar uw wensen kunnen 

luisteren. 

 

Neem contact op voor verder info! 

 

8.2. Live bediening lichten 
 

PartyField beschikt over de kennis en het juiste materiaal om uw gekozen verlichting te 

programmeren. 

 

Onze lichttechnieker maakt de lichtshows op maat en naar wens van de klant. 

 

Wat zijn de mogelijkheden, wat kan u verwachten? 

 

Neem gerust contact op voor meer informatie! 

 

8.3. Vaste installatie 
 

PartyField kan u ook inroepen voor een vernieuwing of een uitbreiding op een vast installatie. 

 

Samen met u kijken wij welke wensen en verwachtingen u heeft. Hierop maken wij een op maat 

gemaakte offerte. 

 

Realisaties van projecten: 

- Gavere, Bistro Iris: uitbreiding geluidsinstallatie 

- Zwalm, Restaurant de Zwalmkoets: vernieuwing geluid-  en lichtinstallatie 

 

Wenst u meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen! 
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9. Realisaties 
 

 

Duvelnacht 2021 

Totaalconcept licht en geluid 

 

Line-up: 

 

Bands: 

Young Foxes 

Yokan 

The Happy Suspended 

 

Dj’s 

Alainprovise, Jay Rohm, Manymore, 

Thunderbol, Valeir, Ambrax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privé party  

Voorzien van een geluid- en 

lichtinstallatie 

 

Sfeerverlichting doormiddel  

van lichtslinger, par 36 spots, … 
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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, penaltycups, 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 

 Tel.: 0473/26.61.33 

 BE 0676.854.122 
 

 

Prijzen steeds onder voorbehoud van wijzigingen 

 

Wij blijven steeds investeren, vraag naar onze nieuwigheden! 

mailto:info@partyfield.be

