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Led Robots 
 

 
 
 

Onze LED Robots zijn inzetbaar voor feest en event! 
 

Denk hierbij bv. aan een opening, personeelsfeest, winkelcentrum of club. 

 

Door de link met techniek en innovatie zijn ze natuurlijk ook een geweldige 

aanvulling bij tech-events en beurzen, het op de markt brengen van uw high 

tech product of natuurlijk bij de introductie van een nieuwe elektrische auto! 
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Blu Stilt Walker Led Robot 

Deze Led Robot kunt u als solo en duo boeken. Deze Led Robots zijn uitgerust met 2 

lcd-schermen. Een scherm aan de voorkant en eentje aan de achterkant. Op deze 

schermen kunnen indien gewenst een aangeleverd bedrijfslogo worden afgespeeld. 

Met een druk op de knop kunnen deze Led Robots confetti of streamers (confetti 

slierten) afschieten.  

 

De optreedtijden zijn 1x60 minuten of 2x30 minuten binnen 3 uur aaneengesloten 

aanwezigheid. 

 

De prijs van een Blue Stilt Walker Led Robot op lage stelten bedraagt 595,- euro excl. 

9% btw + 75,- euro reiskosten (tot 100 km vanaf Capelle ad IJssel – vice-versa). 

Buiten de inbegrepen km straal berekenen wij 0,25 cent per km. 

 

Tegen een meerprijs van 195,- euro per Led Robot verzorgen we een extra show 

ronde van 1x30 minuten. 
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Witte Led Robot 

De witte Led Robot is een echte Eye Catcher. Deze robot is uitgerust met heel veel 

ledverlichting, laser, elektronische confetti shooters en een lcd-scherm. Deze robot 

kan ook goed rondlopen, staat hoog en komt iets boven het publiek uit waardoor ie 

extra opvalt. 

 

De optreedtijden zijn 1x60 minuten of 2x30 minuten binnen 3 uur aaneengesloten 

aanwezigheid. 

 

De prijs van een Witte LED Robot bedraagt 595,- euro excl. 9% btw + 75,- euro 

reiskosten (tot 100 km vanaf Capelle ad IJssel – vice-versa). Buiten de inbegrepen 

km straal berekenen wij 0,25 cent per km. 

 

Tegen een meerprijs van 195,- euro per Led Robot verzorgen we een extra show 

ronde van 1x30 minuten. 
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Neem voor een maatwerk offerte en meer informatie contact met 

ons op via onderstaande gegevens.  

 

We helpen en adviseren u graag! 

 
 
 

T: 010 – 799 53 40 
I:  WWW.WEARRANGE.NL 
E: INFO@WEARRANGE.NL 

 

WE ARRANGE YOUR EVENT 
 

Genoemde tarieven zijn geldig t/m 31 december 2019 (onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen) 

Op al ons Entertainment zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing 

 


