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1 WPROWADZENIE 

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wynajmem 

namiotów, oraz sprzętu do obsługi imprez 

okolicznościowych i plenerowych. W ofercie 

firmy znajdziecie panstwo nowatorskie pomysły, 

wieloletnie doświadczenie osób, które czuwają nad 

Państwa imprezą od początku aż do samego końca. 

Nasz zespół największy nacisk kładzie na oryginalność, 

oraz zadowolenie z oferowanych usług. Wkładamy w 

każdą przez Nas organizowana imprezę, dużo serca i 

wysiłku tak aby, każda nasza kolejna realizacja była 

unikatowa i niepowtarzalna.  

Organizujemy eventy, festyny, imprezy rodzinne, 

firmowe, wesela i śluby w plenerze.  

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ofertą 

Naszej firmy, oraz do ewentualnej współpracy.   
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3 NAMIOTY 3X3 

Namiot typowo wystawienniczy, a 

czkolwiek może posłóżyć jako kreatywne 

rozwiązanie na imprezy rodzinne, min 

poprzez połącznie dwóch namiotów.  

Namiot posiada 3 warianty. Samo 

zadasznie, wariant drugi zadasznie plus 3 

sciany bez okien. Ostatni wariant - 

zadasznienie plus cały namiot 

ościankowany (ściany + okna).  

Wymiary: Szerokość 3 m, Długość 3 m, 

Wysokość 3,10 m 

Pojemność: 9 m2 
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4 NAMIOTY 3X6 

Namiot typowo plenerowy, świetna 

konstrukcja, 

szybki montaż - automat. Wykorzystywany 

głównie do imprez w plenerze, ślubów 

cywilnych, komunii, małej gastronomii. 

Kazda ściana w namiocie posiada okna i jest 

zdejmowana. Namioty można ze sobą łączyć. 

Wymiary: Szer. 3 m, Dł. 6 m, Wys. 3,10 m 

Pojemność: 18 m2 

Max osób: 32 
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5 NAMIOTY 4X6 

Namiot w konstrukcji rurowej każda 

ścianka oszklona i odpinana – szerokość 

ścianki 2m. Wzmocniony, może zostać 

zamontowany o każdej porze roku. Do 

namiotu śmiało wejdzie do 44 osób 

siedzących. Bardzo popularny na 

komunie, chrzciny oraz imprezy 

okolicznościowe. Namiot w kolorze 

biało-niebieskim . 

Wymiary: Szer.4 m, Dł. 6 m,Wys.2 m 

Pojemność: 24 m2 

Max osób: 44 
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6 NAMIOTY 5X8 BIAŁO/NIEBIESKI 

Hala namiotowa o konstrukcji 

stalowo/rurowej w kolorze biało-

niebieskim. Namiot może pomieścić 2 

rzedy stołów (183cm) optymalnie 

wejdzie do namiotu do 70 osób. 

Idealny na poprawiny, mniejsze wesela. 

Każda ścianka boczna oszklona -2m, 

oraz odpinana.  

Dodatkowo do tego też namiotu 

proponujemy montaż parkietu.   

Wymiary: Szer. 5 m, Dł. 8 m, Wys. 2 m 

Pojemność: 40 m2 

Max osób: 70  
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7 NAMIOTY 5X8 BIAŁY 

Hala namiotowa w kolorze białym. 

Idealny na śluby cywilne w plenerze, 

poprawiny oraz małe imprezy 

firmowe lub rodzinne. Każda ścianka 

namiotu odpinana – oszklona.  

Namiot wzmacniany, dzięki temu 

wytrzyma każdą pogodę, nadaję się 

do zastosowania parkietu. 

Wymiary: Szer. 5 m, Dł. 8 m, Wys. 2 m 

Pojemność: 40 m2 

Max osób: 70 
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8 NAMIOTY ŁĄCZONE  

Wszystkie nasze hale namiotowe, 

można ze sobą łączyć w dowolny 

sposób, otrzymując pożadane 

wymiary. 

Dla przykładu namiot 4x6 połaczony z 

drugim takim samym daje 

powierzchnię 4x12, namiot 5x8 

połączony z kolejnym o takim samym 

wymiarze daje powierzchnię 5x16 itd.  

Jest to idealne rozwiązanie jeśli mamy, 

problem z ograniczonym miejscem 

planowanego montażu hal. 

  



 

 

9 Katalog Usług 2017  

www.planowanie-imprez.pl 
 

9 NAMIOTY 6X14 PROFESJONAL 

Namiot exclusive o konstrukcji 

wzmacnianej, stelaż o średnicy 10 cm 

w kolorze białym.Profesjonalna hala 

namiotowa idealna na wesela, śluby, 

eventy, imprezy okolicznościowe.  

Wymiary: Szer 6 m, Dł.14 m, Wys.2 m 

Pojemność: 84 m2 

Max osób: 200  
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10 HALE NAMIOTOWE SEGMENTOWE 

Namioty w konstrukcji stalowej – 

segmentowej, wystepujący w kilku 

wielkościach z możliwością 

rozbudowy o dowolny wymiar np. 

10mx10m 10mx30m, 30mx50m itp. 

Idealne na wieksze imprezy, wesela, 

eventy. Namioty całoroczne. 

Szczelnie zamykane z możliwością 

zastosowania nagrzewnicy. 

Dodatkowo w hali namiotowej 

istnieje opcja zamontowania 

parkietu, wykładziny, dekoracji, 

oświetlenia dekoracyjnego, 

telebimów oraz pełnego 

wyposażenia cateringowego. 
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11 WYPOSAŻENIE DODATKOWE - PODŁOGA 

Posiadamy 3 rodzaje podłoża do namiotów: 

1. Parkiet drewniany 

2. Płyty wodoodporne OSB 

3. Sztuczna trawa na czopuchach 

odprowadzających wodę 

Pamiętaj, że podłoże blokuje parowanie 

wody w namiocie, dzieki czemu nie skrapla 

się para. Podłoże montowane jest na 

miejscu u klienta i dowożone jest w 

pojedyńczych segmentach. 
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12 USŁUGI CATERINGOWE - GRILL 

Oferujemy profesjonalny wynajem 

grilli wraz z obsługą. Posiadamy 

warniki, podrzewacze, tace, 

naczynia, namioty, parasole, 

ławostoły – dlatego też jesteśmy w 

stanie zorganizowac taką imprezę 

od podstaw. 

Idealnie sprawdza się na festynach, 

imprezach firmowych czy 

okolicznościowych. 
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13 WYPOŻYCZALNIA NACZYN, ZASTAWY STOŁOWEJ I OBRUSÓW 

W Swojej ofercie posiadamy 

również zastawę stołową, cenionej 

Polskiej firmy Luminarc. Dodatkowo 

wyporzyczamy sprzęty małej 

gastronomi m.in warniki, 

podgrzewacze, czajniki elekrtyczne.  

Nieodzewnym punktem w Naszej 

ofercie jest dekoracja, dlatego 

wypożyczysz u Nas każdy element 

dekoracyjny np. obrusy, figurki, 

flakony, świeczniki, tiule itp.  
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14 WYNAJEM ŁAWEK I STOŁÓW 

W ofercie posiadamy na wynajem  

- stoliki okrągłe koktajlowe + pokrowiec 

- zestawy abs (białe) dł.180 szer.76 

- zestawy drewniane dł.180 szer.70  
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15 DEKORACJE 

Zajmujemy się również wykonywaniem 

profesjonalnej dekoracji w tym: 

- dekoracja namiotów 

- dekoracja sal weselnych 

- dekoracja kosciołów 

- dekoracja samochodów  

 

-  
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16 USŁUGI DODATKOWE 

Przedstawiamy Państwu 

usługi dodatkowe: 

- ciężki dym (taniec w 

chmurach) 

- oświetlenie dekoracyjne 

Sali  

- fontanna czekoladowa 

wraz z obsługą 
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17 USŁUGI MUZYCZNE DJ/WODZIREJ 

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych dj w regionie – Dj Oles 

Dj/wodzirej do państwa dyspozycji – na scenie ponad 10 lat.  

Bogaty repertuar, ogromne doświadczenie sceniczne. W ofercie 

połączenie dwóch osób dj + wodzirej. Dzieki czemu każda impreza 

będzie udana. Wiecej informacji www.djoles.com   

http://www.djooles.com/
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18 DOJAZD I KONTAKT 

FHU „Gab-All” 

Joanna Król – Osińska 

Świdry 122a 

21-400 Łuków 

 

 Tel: 537 595 504  

 Tel: 516 853 254  

 

dzoana.osinska@gmail.com 

przemek.osinsky@gmail.com 

biuro@planowanie-imprez.pl 

 

Dokumenty do pobrania – pobierz 
potrzebne formularze i dokumenty 

 

Zamówienia realizujemy telefonicznie, e-mailowo oraz przez 
stronę internetowa www.planowanie-imprez.pl  

Nr rachunku bankowego: 
52 1020 1260 0000 0502 0127 8548 
PKO Bank Polski SA 

Wpłacając zadatek wpisz w tytule: Zadatek (za jaką usługę, Imię, Nazwisko, Adres, Data usługi). 

Biuro czynne: 09.00-18.00 

Na e-maile i zapytania z formularza kontaktowego odpowiadamy do 24h 

Właścicielem planowanie-imprez.pl jest: 
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