
Rodkjær Event – Vi designer rum og skaber oplevelser 

Dekorations- 
pakker 

Se det komplette katalog 



Rodkjær Event er et eventbureau. Ganske enkelt 
– uden så mange dikkedarer. Et eventbureau, 
der laver unikke events og kreative dekorationer. 
Fra de helt store mega events til de mere intime 
oplevelsesevents. Uanset omfang skaber vi 
events professionelt, ærligt og dynamisk. 

Sådan fungerer vores færdiglavede 
dekorationspakker 
Vi har sammensat vores allerfedeste 
dekorationselementer i færdiglavede 
dekorationspakker, og på den måde gjort det 
endnu lettere for jer at holde den fedeste 
temafest for jeres medarbejdere, 
samarbejdspartnere, kunder, leverandører, eller 
dem I synes fortjener et brag af en fest. 

Vi er klar til at servicere med en festlig og 
gennemført temadekoration, der skaber en 
anderledes kulisse, og er tilpasset jeres 
lokation. Disse pakker skal betragtes som 

grundpakker ved mindre events, dermed kan I 
selvfølgelig altid skrue op for dekorationen, hvis 
behovet og budgettet er højere. 

Hvad indeholder pakkerne?  
Pakkerne er sammensat, så de dækker en 
temadekoration til et lokale på ca. 100-300 kvm. 
Det vil sige, at de passer til selskaber på op til 
ca. 200 gæster. Prisen på pakken er fast. 

Uanset tema indeholder en dekorationspakke 
disse basiselementer: 
• Temabar 
• Bordpynt 
• Dekorationslyssætning til lokalet 
• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 
• Temalounge med 10-15 siddepladser 
• Et udvalg af autentiske dekorationer i temaet

Vi designer oplevelser 
og skaber rum

Skriv eller ring til os for at 
bestille en dekorationspakke info@rodkjaer.dk 8748 0100

Gå til indholdsoversigten

mailto:info@rodkjaer.dk


4. 80’er party 

5. A night at the museum 

6. Afterski 

7. Asien 

8. – Asien tilvalg 

9. Bondegård 

10. Disco 

11. Farvefestival 

12. Festival 

13. – Festival tilvalg 

14. Garden party 

15. – Garden party tilvalg 

16. Gatsby 

17. Grækenland 

18. – Grækenland tilvalg 

19. Guld og sølv galla 

20. Halloween 

21. Hippie 

22. Hollywood galla 

23. James Bond 

24. Japan 

25. – Japan tilvalg 

26. Jazz klub 

27. Jubilæum – XL pakke 

28. Jungle Adventure 

29. Night Club Lounge 

30. Nordic Lounge 

31. Lumberjack 

32. Mardi Gras 

33. Mexican Fiesta 

34. Miami Vice 

35. Oktoberfest 

36. Race 

37. Route 66 

38. Sailor 

39. Streetfood 

40. Superhero 

41. Taste the world 

42. – Taste the world tilvalg 

43. Treasure Island 

44. Tropical beach 

45. Viking 

46. Western 

Julepakker 
47. Amerikansk jul 

48. Bedstemors jul 

49. Disco jul 

50. Farverig jul 

51. Frost jul 

52. Hyggelig jul 

53. Jul i byens gader 

54. Julegalla 

55. Skovmandsjul 

56. Traditionel jul 

57. Tropisk jul

Indholdsoversigt

Vi tilføjer hele tiden nye dekorationspakker, så tøv ikke med at 
kontakte os, hvis der er et bestemt tema, vi ikke har med i kataloget. Forside



Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

80’er party
Dekorationen skaber stemningen 
Vi skruer tiden tre årtier tilbage og fylder godt på med farver, 
kitsch og festlig stemning. More is more …  

Alle associationer omkring 80’erne opfyldes med dette tema, 
som næppe bliver mere festligt. Der er fuld skrald på 
farverne – og allermest på neon-paletten.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Neonrør i pangfarver 

• Farvestrålende light tables 

• XXL Kassettebånd barfront 

• Lysende LED-bar 

• 80’er bannere 

• Farverige kugler med LED-lys 

• Deko-stiger med 80’er pynt 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Deko-lyssætning der passer til lokalet 

• Behagelige siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

mailto:info@rodkjaer.dk


Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

A night at the 
museum
Dekorationen skaber stemningen 
Udstoppede dyr og andre genstande står tyste i deres udstilling og viser 
historien hele dagen på museet. Men om natten vækkes de til live og 
fortæller selv deres historie.  

Dekorationen tager udgangspunkt i de underholdende film – “A night at 
the museum”. Naturhistoriske elementer stilles frem til udstilling og nogle 
af dem “vækkes til live”. Stemning er både hyggelig og uhyggelig og det 
er en sjov og anderledes ramme for en fest. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer

• Vintage ur 

• Indianer statue 

• Mekanisk rensdyr 

• Udstoppede dyr 

• Organer på glas 

• Skellet 

• Gamle træ redskaber 

• Dyreskin 

• Rustikke siddeplader i 
loungen 

• Kunstigt bålsted 

• Og andre overraskelser

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Afterski
Dekorationen skaber stemningen 
En afterski-dekoration handler ikke om æstetik, snarere 
tværtimod. Det drejer sig mest af alt om at skabe en hyggelig 
og rustik stemning, som er baseret på fest og en let 
løssluppenhed. Hvis dekorationen skaber rammen, skal de, 
der har været på skiferie og kender konceptet, nok 
fremkalde glade ferieminder fra de sneklædte bjergtoppe. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Stativ med farvestrålende ski m.m. 

• Rå træbar og vintønde ståborde 

• Dekostiger med ølkrus og gran 

• Sorte lanterner 

• Hvide grantræer 

• Banner med bjerglandskab  

• Rustikke alpeelementer 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Klare lyskæder 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Asien
Dekorationen skaber stemningen 
Lyserøde kirsebærblomstergrene, trendy bambus møbler og 
simple rispapirlanterner vil være med til at skabe den helt 
rette asiatiske stemning, der vil lede tankerne hen på Østens 
mystik. En farverig, orientalsk og ZEN’sationel dekoration. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Bambusstiger med kirsebærgrene 

• Bambusbar 

• Bambusbarstole 

• Grønne kunstige planter/træer 

• Gyldne vaser med grene 

• Bannere med asiatiske tegn 

• Skrift ruller  

• Lanterner  

• Store vifter 

• Og andre overraskelser 

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Se tilvalg + 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Asien tilvalg
Loftsdekoration 

Kæmpe oppustelige sommerfugle 
• Hvide 4x6 m, lejepris pr. stk. kr. 1.250,- ekskl. moms 

(lagerantal 3)  

• Orange el. grøn 3x4 m, lejepris pr. stk. kr. 1000,- ekskl. moms 
(lagerantal 2) 

  

Kæmpe hvide oppustelige liljer 
• 1,5 m, lejepris pr. stk. kr. 850,- ekskl. moms (lagerantal 3) 

• 2 m, lejepris kr. 1.000,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

• 4 m, lejepris kr. 1.250,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

Rickshaw 
• Lejepris kr. 2.500,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

Transport 
Prisen for transport udregnes efter lokationen.

Tilbage til basispakke 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt
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Bondegård
Dekorationen skaber stemningen 
Når sommeren går på hæld, marken er mejet, høet er høstet, 
kornet er i lade og græsset står i hæs, så er det tid til at fejre 
årets høst. 

Farmer temaet har sjæl og historie og skal få gæsterne til at 
sende tankerne tilbage i tiden, og mindes det uskyldige og 
underholdende univers, som Morten Korch skildrede i sine 
film. Der er noget trygt og velkendt ved de rammer, som 
denne dekoration skaber. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Klassiske mælkejunker 

• “Landbodsbar” med en hane på toppen 

• Små og store vognhjul 

• Dekorative vintage landbrugsmaskiner 

• Stakit og kunstgræs 

• Gamle træ-landredskaber 

• Smuk gammel træ-trækvogn 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Udstoppede dyr fra bondegården 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Disco

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Dekorationen skaber stemningen 
Her går man aldrig af vejen for et brag af et festtema. 
Musikken og dansen er selvfølgelig et ‘must’ til denne fest. 
Men dekorationen er i lige så høj grad med til at løfte 
humøret højt og skabe ‘Night Fever’. Temaet er funky, 
farverigt og fuld af god energi. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Glimtende spejlkugler 

• Farvestrålende light tables 

• Lysende LED-bar 

• Pallietplader og glimmer  

• Farverige kugler med LED-lys 

• Disco bannere 195x70 cm 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Deko-lyssætning der passer til lokalet 

• Behagelige siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt
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Farvefestival
Dekorationen skaber stemningen 
Indhyld festens gæster i et hav af kulører og lad øjnene flyde 
hen i alle regnbuens farver. En farvefestival kan trækkes i 
mange retninger fra chill out lounge til farverig påklædning 
og et tætpakket dansegulv. – Så gør dig klar til at male byen 
rød!  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Farverige ståborde  

• Lækker lysbar  

• Ice cave-lounge 

• Lysende møblering 

• LED-søjer og kugler  

• Lysende “BAR”-bogstaver 

• Farverig borddekoration 

• Belysning i alverdens farver 

• Lyskæder på dekorationsstiger

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Festival
Dekorationen skaber stemningen 
En festival handler om god stemning  og det hyggelige 
samvær i charmende miljøer. Den danske hygge blandet med 
“den grønne skov”, lyskæder i “træerne” og rustikke træ-
elementer skaber de perfekte rammer til en herlig og uformel 
festival-fest.  

Der er også mulighed for at tilkøbe sjove og fællesskabende 
aktiviteter, der altid er et hit blandt gæsterne. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Bar 

• Ståborde 

• Lounge med 10-15 siddepladser 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Lyskæder og dekorationslys

Se tilvalg + 

• Rustik træbar  

• Vintønder som ståborde 

• Flet stole og rustikke 
borde 

• Festivalflag 

• Vimpler i kulørte farver 

• Parasoller  

• Kulørte lyskæder 

• Kunstige træer i kurve 

• Birkestammer 

• Rustikt skiltning 

• Bannere med “bøgeskov” 

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Festival tilvalg
Spil 

Bordfodboldbord XXL (Lagerantal 1) 
• Lejepriser 

10 pers. 3,5 m – kr. 4.100,- ekskl. moms 
16 pers. 5,5 m –kr.  6.100,- ekskl. moms 

• Inkl. montering og demontering – kræver dog at kunden 
stiller med 1 hjælper ved både opsætning og nedtagning.  

4 på stribe XXL (Lagerantal 1) 
• Lejepris kr. 1.800,- ekskl. moms 
• Speciallavet brikker med logo eller print. 

Merpris kr. 1.500,- ekskl. moms 

Ølbowling (Lagerantal 2) 
• Lejepris pr. stk. kr. 450,- ekskl. moms 

XXL klodsmajor (Lagerantal 1) 
• Lejepris kr. 650,- ekskl. moms 

Transport 
Prisen for transport udregnes efter lokationen. 

Tilbage til basispakke 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt
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Garden party
Dekorationen skaber stemningen 
En havefest handler om god stemning  og det hyggelige 
samvær bag det hvide stakit. Den danske hygge blandet med 
masser af grønne planter og rustikt træ skaber de perfekte 
rammer til en herlig og uformel havefest. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Hvidt el. brunt stakit 

• Rustik træbar med grønt deko 

• Mælkejunker m. blomster-deko  

• Grønne kunstige planter/træer 

• Vimpler i kulørte farver 

• Garden Party træskilt 

• Vintagetrækasser m. planter 

• Lyskæder 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Se tilvalg + 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Garden party 
tilvalg
Spil 

Bordfodboldbord XXL (Lagerantal 1) 
• Lejepriser 

10 pers. 3,5 m – kr. 4.100,- ekskl. moms 
16 pers. 5,5 m – kr. 6.100, - ekskl. moms 

• Inkl. montering og demontering – kræver dog at kunden 
stiller med 1 hjælper ved både opsætning og nedtagning.  

4 på stribe XXL (Lagerantal 1) 
• Lejepris kr. 1.800,- ekskl. moms 
• Speciallavet brikker med logo eller print. 

Merpris kr. 1.500,- ekskl. moms 

Transport 
Prisen for transport udregnes efter lokationen. 

Tilbage til basispakke 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt
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Gatsby
Dekorationen skaber stemningen 
Vi skruer op for de brølende 20’ers pynt og charleston-
stemning, når overdådigheden får lov at regere. Mr. Gatsby 
byder indenfor til en tidslomme hugget i marmor og pyntet 
med guld, sort og perlemor. Den fine facade poleres, når 
festen bæres af dans og champagne og gæsterne fester 
lystigt til den lyse morgen A Little Party Never Killed Nobody. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Lysende bar inviterer til fest 

• Palmer og eksotiske elementer   

• Boa og perle beklæde 1,5 m sølvkandelabre 

• Hall-way banner 

• Frynse bordlamper 

• Lækker lysskilt 120x80 cm med Gatsby citat 

• Art deco skilte/spejle med festlige budskaber 

• Behagelige siddeplader i loungen 

• Varm og funklende lyssætning  

• Og andre overraskelser 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Grækenland
Dekorationen skaber stemningen 
Santorini, Mykonos og Kreta. Lad os danne en rundkreds, 
tage hinanden i hænderne og danse zorba!  
For at få den rette græske ø-ferie-stemning frem, skal 
gæsterne omgives af smukke hvide “antikke” elementer og 
masser af blomster. Under en parasol, stående ved en 
vintønde, kan man nyde sin ouzo med udsigt til byens torv. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Dekostiger med blomster 

• Rosen espalier 

• Græske søjler 

• Parasoller 

• Blomsterkummer i fuld flor 

• Bannere med græske statuer 

• Hvide gipsfigurer 

• Palmer 

• Farvede lyskæder 

• Masser af efeu 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Springvand 
Alle springvand fungerer med rindende 
vand via pumpe i eget lukket kredsløb. Der 
forekommer vandsprøjt, så ved brug 
indendøre og/eller på glatte overflader, 
monteres filttæppe (og evt. plastik) under 
og omkring bassinet. 

Spansk fontæne (Lagerantal 1) 

• H183 cm, Ø109 cm 

• Lejepris kr. 2.500,- ekskl. moms 

Fontæne med løvehoveder (Lagerantal 1) 

• H154 cm, Ø142 cm 

• Lejepris kr. 3.500,- ekskl. moms 

Vægfontæne med løvehoved (Lagerantal 1) 

• H170 cm, B118 cm, D107 cm 

• Lejepris 2.000,- ekskl. moms 

Aquarius fontæne (Lagerantal 1) 

• H165 cm, B150 cm, D140 cm 

• Lejepris 5.000,- ekskl. moms 

Loftophæng 
Blomsterring stor (Lagerantal 1) 

• Ø200 cm  

• Lejepris kr. 6.000,- ekskl. moms 

Blomsterring lille (Lagerantal 4) 

• Ø100 cm  

• Lejepris pr. stk. kr. 1.500,- ekskl. moms 

Øvrige elementer 
Antik bar (Lagerantal 2)  

• H115 cm B122 cm D53 cm 

• Lejepris pr. stk. kr. 500,- ekskl. moms 

Aquarius statue (Lagerantal 2)  

• H: 165 cm B: 94 cm D: 94 cm 

• Lejepris pr. stk. kr. 3.000,- ekskl. moms 

Kæmpe korintisk søjle (Lagerantal 4) 

• H: 712 cm B: 112 cm D: 112 cm  

• Lejepris pr. stk. kr. 1.500,- ekskl. moms 

Balustrade (Lagerantal 2) 

• H: 66 cm B: 42 cm D: 351 cm  

• Lejepris pr. stk. kr. 2.000,-  
ekskl. moms 

Grækenland tilvalg
I tillæg til dekopakken, har vi nogle store og effektfulde 
elementer som man kan tilkøbe.  Den endelige pris afhænger 
af mængden i forhold til transport og timer til opsætning.

Tilbage til basispakke 

Oversigt



Guld og sølv 
galla
Dekorationen skaber stemningen 
Der er inviteret til gallafest og dekorationen skal være lige så 
elegant som gæsternes påklædning. Guld og sølv er de 
herskende farver, som får rummet til at funkle af fest. Det må 
gerne være overdådigt og over the top når dette tema rulles 
ud. Der bydes op til dans og fejring til den lyse morgen under 
stjernene. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer

• Lysende bar inviterer til 
fest 

• Palmer og lysende LED-
kugler   

• 1,5 m sølvkandelabre 
med dekoration 

• Blinkende lysgardiner 

• Frynse bordlamper 

• Flot lysskilt 120x80 cm  

• Guld vaser med store 
guld og grønne blade 

• Behagelige siddeplader i 
loungen 

• Glitrende guldfolie 

• Varm og funklende 
lyssætning  

• Og andre overraskelser  

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Halloween
Dekorationen skaber stemningen 
En halloween dekoration handler om ‘uhygge’ krydret med 
gys og gru. Her drejer det sig om at skabe en lidt dyster og  
(u)hyggelig stemning. En fest fuld af kryb og kravl med de 
klassiske sorte og orange farver.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Kunstige gravsten 

• Rå træbar med spindelvæv og 

• LED-bolde i orange farve 

• Lanterner 

• Kiste med kranie og knogler 

• Kirkegårdsstakit 

• Bambusstiger pyntet med ‘gys’ 

• LED-lamper i orange og rød 

• Græskar 

• Og andre overraskelser 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Hippie
Dekorationen skaber stemningen 
En 70’er dekoration handler om ‘Good Vibes’, samt 
hippieåndens peace, love and harmony. Her drejer det sig om 
at skabe en fed hippie stemning, som er baseret på en 
afslappet og hyggelig fest fuld af spræl og kulørte farver 
samt klassiske 70’er elementer.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Farvestrålende banner 

• Rå træbar med blomster og 70’er plakater 

• LED-bolde i festlige farver 

• Lysende ‘love’-lamper 

• Peace tegn 

• Hippie pile-skilt 

• Retro HIPPIE budcykel med blomster 

• LED-lamper i orange og blå 

• Drømmefangere 

• Pyntende vinylplader 

• Og andre overraskelser 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Hollywood galla
Dekorationen skaber stemningen 
Rammerne bliver sat for en aften med stil, når lysene i de 
store kandelabre er tændt og de gyldne stjerner lyser over 
“Hollywood”. Dette tema må gerne være lidt ‘over the top’ – 
her er ikke sparet på referencer til spillefilm og de flotte 
prisuddelingsshows og det er oplagt at kombinere dette tema 
med en evt. prisoverrækkelse. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer

• Post´n´ropes  

• Lysende stjerner 

• Lysende bar 

• Dekorationslyssætning 

• 2,5 m høje kunstige 
blomsterdekorationer 

• Guld folie bagtæppe 

• Filmruller, klaptræ og 
bio-udstyr 

• Oversize klaptræ 70x64 
cm 

• Smukke 1,5 m 
sølvkandelabre 

• Lækker lysskilt 120x80 
cm med citat 

• 2,5 meter høj 
Oscarstatuette 

• Ægte biografplakater 

• Og andre overraskelser 

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


James Bond
Dekorationen skaber stemningen 
Rammerne bliver sat for en aften med stil i selskab med 
selveste Bond – James Bond. Med udgangspunkt i Casino 
Royale, bydes der velkommen til Fabulous Las Vegas og til at 
tage plads i baren og bestille en martini – shaken not stirred. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Rød løber 

• Welcome to Las Vegas skilt 

• Casino Royale bannere 2x9 m 

• Dekorationslyssætning 

• Smukke palmer med lyskæder 

• James Bond og babes silhuetter 1,8 m 

• Smukke 1,5 m sølvkandelabre 

• Lysende barmoduler 

• Lysende borde med loungestole 

• Guldlametta 

• XL spillekort 

• Lysende barskilt 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Japan
Dekorationen skaber stemningen 
Lyserøde kirsebærblomstergrene, trendy bambus møbler og 
simple rispapirlanterner vil være med til at skabe den helt 
rette japanske stemning, der vil lede tankerne hen på Østens 
mystik. En farverig, orientalsk og ZEN’sationel dekoration. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
•Bambusstiger med kirsebærgrene 

•Bambusbar 

•Bambusbarstole 

•Grønne kunstige planter/træer 

•Japanske flag 

•Japanske bannere med tegn 

•Skrift ruller  

•Lanterner  

•Store vifter 

•Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Loftsdekoration 

Kæmpe oppustelige sommerfugle 
• Hvide 4x6 m, lejepris pr. stk. kr. 1.250,- ekskl. moms 

(lagerantal 3)  

• Orange el. grøn 3x4 m, lejepris pr. stk. kr. 1000,- ekskl. moms 
(lagerantal 2) 

  

Kæmpe hvide oppustelige liljer 
• 1,5 m, lejepris pr. stk. kr. 850,- ekskl. moms (lagerantal 3) 

• 2 m, lejepris kr. 1.000,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

• 4 m, lejepris kr. 1.250,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

Rickshaw 
• Lejepris kr. 2.500,- ekskl. moms (lagerantal 1) 

Tilbage til basispakke 

Japan tilvalg

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Jazz klub
Dekorationen skaber stemningen 
Den legendariske Riverside Jazzklub ligger navn og 
atmosfære til dette tema. Det er den brune og beige 
farveskala vi bruger, tilsat rigelig musik og hygge for at få 
minderne tilbage til Danmarks største jazzklub. Her kan du 
både glide ned i de bløde velour møbler eller tage dig en 
svingom til datidens jazztoner. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Rå træbar med gamle ølkasser og andet dekoration. 

• Velourmøbler med frynser 

• Små træborde 

• Ølplakater 

• Musikinstrumenter 

• Standerlamper 

• Ægte tæpper 

• Nips og billeder 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Priser 
Vi sørger for, at det bliver flot og 
gennemført. Vi koordinerer med alle de 
involverede samt evt. afviklingssted, så 
jubilarerne kan nyde festen.  
Gæsteantal fra 100-500 pers. 

Prisen starter fra kr. 80.000,- ekskl. 
Moms.

Jubilæum 
XL pakke
Dekorationen skaber stemningen 
Et firmajubilæum må og skal fejres. Det er den bedste 
anledning til at samle alle de gode medarbejdere, som hver 
dag yder en indsats for firmaet, og give dem en oplevelse 
som de vil kunne huske i mange år frem. Til en jubilæumsfest 
skal man kunne se hvem man fejrer og det skal være lidt ud 
over det sædvanlige. 

Dekoration til jubilæumsfesten: 
• Jubilæumslogo* 

• Velkomstskilt 

• Lysende bar med (jubilæums)logo 

• Lysende ståborde med (jubilæums)logo 

• Lysende søjler med (jubilæums)logo 

• Bannere eller skilte med (jubilæums)logo 

• Loftsdekoration 

• Borddekoration 

• Loungemiljø 

Mer oplevelser: 
Priser kan indhentes på: 

• Blomsterdekorationer 

• Historien fortalt på plancher eller projektion 

• Photoaktivitet 

• Give aways 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke. 

* Udarbejdes af firmaets egen marketingsafdeling og placeres på 
elementer af Rodkjær Event.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Jungle Adventure
Dekorationen skaber stemningen 
Tag med på et legendarisk eventyr, når vi finder jungle 
dekorationerne frem og topper med arkæolog udstyr og en 
bambus bar. Men pas på, for slanger og skeletter gemmer sig i 
junglens mystiske kroge.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Store banner med motiver fra junglen 

• Kunstige planter, lianer og slanger 

• Forhistoriske søjler 

• Eksotisk bambus bar 

• XL kunstig sten 

• Kranier, gamle militær kasser og benzin dunke 

• Arkæolog hat og pisk 

• Og andre overraskelser 

Tilkøb 
Vægfontæne med løvehoved (Lagerantal 1) 

• H170 cm, B118 cm, D107 cm. Lejepris 2.000,- ekskl. moms 

Fungerer med rindende vand via pumpe i eget lukket kredsløb. Det 
monteres med filttæppe/plastik omkring bassinet. 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Night Club 
Lounge
Dekorationen skaber stemningen 
Den hyggelige LED-lounge med fine lysende elementer 
sætter stemningen i ægte natklub-stil. Her er siddepladser, 
bar og lyssætning i centrum, når der skal være plads til en 
afslappende hyggesnak i LED-lampernes farvestrålende 
skær.  

Alle LED-elementerne kan indstilles til at lyse i valgfri farve. 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Siddepladser i enten grå formstøbte loungestole med hvidt 

kunstskind eller gråbrune sækkestole og puffer med god 
siddekomfort. 

• Lave lysende lounge-borde 

• Høje lysende lounge-borde 

• Oppustelige ice-caves, 6 meter lange, til at omkranse 
området 

• Barelementer til at lave en lysende bar 

• Lysende barskilt 

• Lysende kugler i tre forskellige størrelser – Ø40 cm, Ø50 
cm, Ø60 cm 

• LED-søjler, H180 cm 

Tilvalg 
Sort folie – eksempelvis med logo – på barer og light tables 
pris pr. stk. kr. 400,- ekskl. moms 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Nordic Lounge
Dekorationen skaber stemningen 
Den hyggelige rå lounge er båret af rustikke siddeplader og 
et kreativt moderne udtryk. Denne lounge er en urban oase 
med et nordisk udtryk. Her er plads til en hyggesnak om stort 
og småt.  

De rå elementer kombineres med en fin lyssætning ved 
området med LED-lamper, der indstilles til at lyse i valgfri 
farve. 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Siddepladser i forskellige udformninger – blandt andet 

dækstole, trellebænke, træstubbe med hynder og paller 

• Lave borde 

• Høje trætønder med bordplader 

• Birkestammer og kunstige træer 

• Fleksible træbar-elementer 

• Lyssætning til området 

• Plantekasser, blomsterkummer og blomster 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Lumberjack
Dekorationen skaber stemningen 
Skovmandstemaet er et vældigt hit. Her henvender vi os til 
jer, der var vilde med oktoberfesten og garage-temaet, men 
som gerne vil prøve noget nyt. Udover at være et smukt 
æstetisk tema med naturen som omdrejningspunkt, så er det 
også et tema, der passer som fod i hose for de glade hipster-
typer. Her er fuldskæg og skovmandsskjorter nemlig en del af 
dresscoden. Der lægges op til ægte lejrbålsstemning, hvor 
nærvær, natur og hygge er i højsæde. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Skovmandstern og redskaber 

• Rå træbar fra skovens grantræer 

• Lyssætning der passer til lokalet 

• Grønne træer i alverdens sorter 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Bøgeskov bannere 500x120 cm 

• Flagermuslamper skaber dæmpet lys 

• Siddeplader på træstubbe i loungen 

• Udstoppede dyr fra skovene 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Mardi Gras
Dekorationen skaber stemningen 
Med billeder på nethinden af store smil, svedige 
sydstatsrytmer og farverige optog rejser vi med dette tema 
til New Orleans. Her er stemning af musik, optog, fest og 
farver. Mardi Gras er folkefest, karneval og fastelavn i skøn 
forening.  Vi skaber den farverige dekorationsramme, 
hvorom det gælder at feste forrest.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Farvestrålende mardi Gras-flag 

• LED-bar i gul, grøn og lilla 

• Store masker 

• Kugler til bordpynt og ophæng i lilla, guld og grøn 

• Palmer med lyskæder 

• Festlige flamingoer 

• Ringe med guldlametta 

• Bambus-stole til bar-loungen 

• Farvestrålende rosetter 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Mexican Fiesta
Dekorationen skaber stemningen 
Vino a la fiesta mexicana!  
Høj cigarføring og tequila i glasset skal der til, men det 
vigtigste til mexicanerfesten er dekorationen. Sombreros og 
flamingoer, palmer og masser af farver. En junglebar med 
den rigtige stemning hvor du kan samle dine gringos til en 
drink og måske møde en sød senorita. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Bambusbar 

• Bambusmøbler 

• Farvede lyskæder 

• Sombreros og ponchoer 

• Palmer 

• Papegøjer og flamingoer 

• Grønne planter 

• Frynseparasoller 

• Bambus-stole til bar-loungen 

• Farvestrålende rosetter 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt
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Miami Vice
Dekorationen skaber stemningen 
Vi skruer tiden 4 årtier tilbage og flytter festen til solrige 
Miami. Den legendariske serie Miami Vice med Sonny 
Crockett og Ricardo Tubbs er overskriften for denne 
farverige kombination af 80’er og tropiske elementer. Så 
smøg ærmerne op på blazeren og gå undercover til dette 
svedige tema til en fest. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Palmer og pink flamingoer 

• Farvestrålende light tables 

• Lysende LED-bar 

• Tropiske bannere 

• Farverige kugler med LED-lys 

• Deko-stiger med 80’er pynt 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Deko-lyssætning der passer til lokalet 

• Behagelige siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Oktoberfest
Dekorationen skaber stemningen 
En oktoberfest-dekoration handler ikke om æstetik, snarere 
tværtimod. Den traditionsrige folkefest i Tyskland er ikke kendt 
for en god stil, men for en god fest, og det skal det nok blive. 
Så gør som Johnny Reimer synger og køb den tyrolerhat, så 
skal vi nok sørge for, at der bliver noget at grine af. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Rå træbar og vintønde ståborde 

• Ølkrus i festlige formationer 

• Dekostiger med grønt og kringler 

• Vognhjul og mælkejunger 

• Sorte lanterner 

• Birketræer 

• Oktoberfestbannere 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Klare lyskæder 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Race
Dekorationen skaber stemningen 
En race-dekoration har fart over feltet og den lugter af olie 
og brændte dæk. Her kan man som en ægte Le Mans eller 
Formel 1 vinder går på præmieskamlen og løfte pokalen. 
Gæsterne kan tage et pitshop i loungen eller bare drøne 
derudaf på dansegulvet. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Dæk og racerrør 

• Lækker lysbar  

• Store og små olietønder 

• Præmieskammel set-up med vinderkrans og pokal  
– perfekt som fotoaktivitet 

• Le Mans banner 8x3 m 

• 5 stk. røde racer bannere 1x3 m 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Race vimpler og flag 

• Grå loungestole med olietønde borde  

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Route 66
Dekorationen skaber stemningen 
Med en afslappet stemning og massevis af sjove 
dekorationer at se på, skaber vi et rustikt og råt amerikansk 
Route 66 miljø. Nok er der en duft af benzin og diesel, men 
temaet er stadig hyggeligt og festligt. Temaet viser USA fra 
flere vinkler, og i virkeligheden er der ikke det, man ikke kan 
passere på på den støvede landevej. Så hvorfor ikke udnytte 
temaet til en Tour de Chambre eller et ’trip down Memory 
Lane’ i virksomhedens historie? Mulighederne er mange.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Amerikanske vejskilte 

• Rå træbar til pitstop på vejen 

• Autentiske blikskilte og flag 

• Kaktusser og bøffelkranier 

• Dæk og værkstedsgrej i Joe’s Garage 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Lyskæder 

• Rå siddeplader i loungen 

• Bannere med motiver fra vejen 2x8 m 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Sailor
Dekorationen skaber stemningen 
Det er tid til at kikke på kompasset, finde søkortet frem og 
vende kursen mod havnen. Alle sømænd er inviteret. En 
havnefest er et sikkert hit. Temaet er uformelt og nede på 
jorden, og det genkendelige i den danske tradition vækker 
altid glæde. I kan godt rebe sejlet, for når festen går løs, er 
der bølgegang til skibet stævner ud, og den sidste sømand 
går til køjs.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Ægte søkort over de danske farvande 

• Rå træbar fra kajen 

• Signalflag i festlige formationer 

• Fendere, anker, ror og reb til fortøjning 

• Skibsrotter, måger og krabber 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Kulørte lyskæder 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Fiskekasser med dekorationsfisk på is 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Streetfood
Dekorationen skaber stemningen 
Her er storby-stemning, højt til himlen og en duft af mad fra 
alle verdenshjørner. Dette kreative tema forener dansk hygge 
med udenlandske smagsoplevelser. Vi skaber en ramme med 
udgangspunkt i farver og genbrugsmaterialer. Det rå look 
kombineres med naturlige elementer og kreative løsninger i 
alle regnbuens farver. Her er frihed og mangfoldighed i fokus, 
når vi skaber en ramme, der passer til alle og enhver. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Håndmalede skilte 

• Rå træbar er klar til servering 

• Sjove designs i genbrugsmaterialer 

• Farverige vimpler 

• Blomster og træer i fuld flor 

• Gammeldags budcykel med cool deko 

• Hyggelige lyskæder 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Vintage æblekasser med planter/urter/blomster  

• Trætønder som ståborde 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Superhero
Dekorationen skaber stemningen 
Spænd hjelmen for der er tempo på det her tema! Om vi skal 
afsted i batmobilen eller ud at flyve med Supermand, kan du 
godt regne med der kommer fart på. Vi samler elementer fra 
alle legenderne og blander det med en rå storby-vibe.  

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Farvestrålende light tables 

• LED-søjler, H180 cm 

• Flagremuse 

• Lysende LED-bar i Batman stil 

• Lysende barskilt 

• Rå storby elementer 

• Skulptur af Frihedsgudinden med superhelte kappe og 
maske 

• Og andre overraskelser 

Tilvalg 
Sort folie – eksempelvis med logo – på light tables og søjler 
pris pr. stk. kr. 400,- ekskl. moms

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Taste the world
Dekorationen skaber stemningen 
Gæsterne skal rundt og smage på verden uden at forlade 
landet. I det ene hjørne får man mad fra en amerikansk diner 
langs Route 66 med udsigt til kaktus og ørken. I det andet 
hjørne smager man på det velduftende spanske køkken 
blandt de handlende på torvet. Østens mystisk opleves 
blandt kirsebærblomster og kinesiske lanterner. I teltet 
udenfor svinges de store ølkrus og PROST for det. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar/disk pr tema 

• Bordpynt pr tema 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 3-4 temamiljøer 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Bannere 

• Flag som passer til landene 

• Dekorationsstiger  

• Bar eller disk med dekoration 

• Stikduge og borddeko som passer til landet 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Taste the 
world tilvalg

Tilbage til basispakke 

Loungemiljø 
Hvert “verdenshjørne” kan udbygges med et loungeområde 
med både stående og siddende miljøer. Det kan være vores 
lysende ståborde eller vintønder eller en pallelounge, 
behagelige fletmøbler eller hyggelige veloursofaer, alt efter 
hvor vi er henne i verden. 

Den endelige pris afhænger af mængden i forhold til 
transport og timer til opsætning. 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Treasure Island
Dekorationen skaber stemningen 
Splitte mine bramsejl! Sørøverne kommer! På den tropiske 
middelhavsø skal piratskatten fuld af det pureste guld og 
ædelstene findes, så frem med skattekortet. Gæsterne vil 
føle sig som kække og farlige sørøvere på togt til denne 
festlige piratfest. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Skattekister med guldmønter og ædelsten 

• Rå træbar med pirat dekoration 

• Strandbanner 8x3 m 

• Palmer og kokosnødder 

• Skeletter og dødningehoveder 

• Store og små tønder af træ  

• Treasure Island træskilt 200x37 cm 

• Rustikke siddeplader i loungen 

• Skibsror Ø92 cm  

• Maritime elementer 

• Hørsække 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Tropical beach
Dekorationen skaber stemningen 
Her er temadekorationen, der aldrig går af mode – kald det er 
Beach Party, Hawaii, Copacabana eller Caribbean Night. 
Sommerfesten der sender os til varmere himmelstrøg med 
kolde drinks i hånden og lækker musik i højtaleren. Farverne 
er mange, det er tid til afslapning, sol, sommer og ferie – for 
en stund. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Store flotte palmer 

• Tropisk træ el. bambusbar  

• Frynsede parasoller 

• Bannere af sandstrande 150x300 cm 

• Farvestrålende blomster 

• Kulørte lyskæder 

• Bambus- el. fletmøbler i loungen 

• Eksotiske dyr – flamingoer og papegøjer 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Viking
Dekorationen skaber stemningen 
Vores fortid som vikinger fornægter sig ikke i det her tema. 
Vi trækker tiden tilbage til dengang de nordiske vikinger 
herskede havene og holdte vilde fester når de hjemvendte 
fra deres plyndringstogter. Bannere med runer, 
vikingeskjolde og skind pryder væggene sammen med 
birketræer. Baren dekoreres som et vikingeskib og 
loungeområdet er både rustikt og hyggeligt med borde af 
træstammer og “bål”. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Bannere med vikingesymboler 

• Vildsvineskind, bjørneskind og okseskind 

• Vikingeskjolde og hjelme 

• Loungestole, træstubbeborde og fakkelkar 

• Birketræer 

• Træbar med dekostiger og sejl 

• Træfade og lerkander til borddekoration 

• Dekorationsbelysning 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Western
Dekorationen skaber stemningen 
Med en afslappet stemning og massevis af sjove dekorationer 
at se på, skaber vi et rustikt og råt amerikansk rodeo miljø. Nok 
er der næsten en duft af røg og komøg, men temaet er stadig 
hyggeligt og festligt. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Amerikanske skilte 

• Rå træbar med dekoration 

• Sadler og tønder 

• Kaktusser og bøffelkranier. 

• Karethjul og en saloondør  

• Skilt der viser vej til baren 

• Tipi og indianer 

• Rå siddeplader i loungen 

• Banner og amerikanske flag   

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Amerikansk jul
Dekorationen skaber stemningen 
Stort, større, størst. Vi har kigget mod vest over Atlanten og 
har ladet os inspirere af den amerikanske jul. Der er masser 
af pynt og masser af farver i dette overdådige juletema. Det 
skal glimte, glitre og blinke, præcis som man ser det i 
fjernsynet. Amerikansk jul er “over the top, “more is more” 
og “too much” og mere til. Det er på grænsen til usmageligt, 
men alligevel imponerende. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer

• Flot dekoreret bar 

• Pyntede kunstige 
juletræer  

• Granranker med masser 
af kugler   

• Farvede lyskæder 

• Kæmpe nisser og 
bamser 

• Kunstig pejs 

• Amerikanske flag og 
slikstokke 

• “Ægte” tæpper 

• Hvide pelse 

• Røde sløjfer og 
julestjerner 

• Blåt og rødt lys 

• Og andre overraskelser 

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Bedstemors jul
Dekorationen skaber stemningen 
Der er ild i pejsen og man kan næsten dufte gløgg og 
æbleskiver. Der er nemlig inviteret til jul i bedstemors stuer. 
Klassisk pyntede juletræer, granranker og kravlenisser på 
amagerhylden. Der er skruet helt op for hyggen når 
gæsterne indtager de bløde møbler – måske med en 
portvin? 

‘Bedstemors jul’ er som et julekram, der omfavner alle 
gæster og varmer alles julehjerter. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Flot dekoreret træbar 

• Biblioteksbannere med reoler og bøger 

• Dekorerede juletræer 

• Granranker med kugler og lyskæder 

• Malerier, nips og gammeldags julepynt 

• “Pejs” og “ægte” tæpper 

• Bløde møbler i loungen 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Disco jul
Dekorationen skaber stemningen 
Vil du sammenkoble dine to favorit temaer? Nu har du 
chancen, juledisko. Vi har sammenkoblet de to genre til en 
funklende aften. Intet bedre, end jules hygge og mange 
farver sammen med det glitterende diskolys. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Flot dekoreret julediskobar 

• Pyntede kunstige juletræer 

• Behagelige siddeplader i loungen med hvidt kunstskind  

• Glimtende spejlkugler  

• Farvrige lyskæder 

• Rød lametta 

• Forskellige farvrige julekugler 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Farverig jul
Dekorationen skaber stemningen 
Det er alt andet end hvid jul når juleklokkerne ringer ind til 
farverig jul. Det er en farverig oplevelse at feste i denne 
farvelade af en dekopakke, som uden tvivl sender 
julehumøret på himmelflugt.  

Med alle sine farvede kugler og lysende elementer er denne 
juledekopakke simpelthen en fest. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Kuglejuletræer med multifarvede lys 

• Kuglekranse som vægophæng 

• Granranke med farverige kugler 

• Lysende barelementer 

• Neonskilt som viser vej til baren 

• Smukke dekorerede kandelaber med lys og kugler 

• Festlig og farverig borddekoration 

• Lysende kugler og ståborde 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Frost jul
Dekorationen skaber stemningen 
Det føles næsten som om sneen daler, mens stjernerne lyser 
himlen op og de blå farver kaster fine silhuetter over festen. 
En magisk julenat som viser sig på smukkeste side. Flot, 
enkelt og stilfuldt – det er stikordene til dette kolde 
dekorationstema. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Lysende isbar af isblokke i plast 

• Lysende light tables/ståborde 

• 1,5 m kandelabre med frost deko 

• Iskrystaller, snefnug og istapper 

• Hvide grantræer 

• Lysskilt viser vej til baren 

• Hyggelige siddeplader i loungen 

• Magisk lyssætning i blå nuancer 

• Blinkende lyskæder som i en stjernenat 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Hyggelig jul
Dekorationen skaber stemningen 
Der er nu ikke noget som dansk og hyggelig julestemning 
med smukt pyntede granranker og juletræer samt de 
klassiske julenisser. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Flot dekoreret julebar 

• Pyntede kunstige juletræer  

• Granranker med kugler og lyskæder 

• Mekaniske nisser 

• Julepyntede store kandelabre 

• Røde stikduge 

• Røde sløjfer og julestjerner 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Jul i byens 
gader
Dekorationen skaber stemningen 
Selvom vi er indendøre i læ for sne og blæst, er dette tema 
udendørs. Det her er stemningen af at gå igennem byens gader 
oplyst af julelys. Man kan næsten lugte de brændte mandler og 
høre Frelsens Hær synge på gadehjørnet. Det er både råt og 
romantisk og med masser af den hygge som julen er kendt for. 
Du behøver bare ikke vanter for at kunne holde varmen. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer

• Dekoreret træbar 

• Granranker med lys og 
kugler   

• Gadelamper 

• Vintage budcykel 

• Vintønder som ståborde 

• Lyskæder med store 
klare pærer 

• Pyntede juletræer 

• Charmerende 
udendørsbænke 

• Lanterner og nisser 

• Hvide pelse 

• Og andre overraskelser 

• Gadelamper 

Eksempler på denne pakkes indhold:

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Julegalla
Dekorationen skaber stemningen 
Årets store julefest skal da fejres med med pomp og pragt. 
Der er inviteret til julegalla og dekorationen skal være lige så 
elegant som gæsternes påklædning. Guld og sølv er de 
herskende farver, som får rummet til at funkle af fest. Det 
må gerne være overdådigt og over the top, når dette tema 
rulles ud. Vi fejrer trods alt kun jul en gang om året. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Lysende bar inviterer til fest 

• Lysende LED kugler   

• 1,5 m sølvkandelabre med dekoration 

• Blinkende lysgardiner 

• Guldvaser med glimmer og grønne blade 

• Store og små julekugler 

• Elegante hvide juletræer 

• Behagelige siddeplader i loungen 

• Varmt og funklende lyssætning  

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Skovmandsjul
Dekorationen skaber stemningen 
Skovmandstemaet er et vældigt hit – også til jul. Her 
henvender vi os til jer, der var vilde med afterski-festen, men 
som gerne vil prøve noget nyt til julefrokosten. Temaet er fuld 
af natur, skov og dyrene der lever der, og skovnisser 
naturligvis. Fuldskæg og skovmandsskjorter er en del af 
dresscoden og der lægges op til ægte julestemning ved 
lejrbålet, hvor nærvær, natur og hygge er i højsæde. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Skovmandstern og redskaber 

• Rå træbar fra skovens grantræer 

• Lyssætning der passer til lokalet 

• Grønne træer i alverdens sorter 

• Rustikke tønder som ståborde 

• Nisser og skovens dyr 

• Flagermuslamper med gran og kugler 

• Siddeplader med hvid pels 

• Kunstigt bålsted i loungen 

• Og andre overraskelser 

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Traditionel jul
Dekorationen skaber stemningen 
Der er nu ikke noget som traditionel julestemning med smukt 
pyntede granranker og juletræer i de klassiske julefarver rød, 
guld og grøn. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Flot dekoreret julebar 

• Pyntede kunstige juletræer  

• Granranker med kugler og lyskæder 

• Julepyntede store kandelabre 

• Gavestakke med rød bånd og gran 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk


Tropisk jul
Dekorationen skaber stemningen 
Vil du sammenkoble dine to favorit temaer? Nu har du 
chancen, juledisko. Vi har sammenkoblet de to genre til en 
funklende aften. Intet bedre, end jules hygge og mange 
farver sammen med det glitterende diskolys. 

Dekorationspakken indeholder: 
• Temabar 

• Bordpynt 

• Dekorationslyssætning til lokalet 

• Dekorationer til 2-3 temamiljøer 

• Temalounge med 10-15 siddepladser 

• Et udvalg af autentiske dekorationer 

Eksempler på denne pakkes indhold: 
• Flot dekoreret julediskobar 

• Pyntede kunstige juletræer 

• Behagelige siddeplader i loungen med hvidt kunstskind  

• Glimtende spejlkugler  

• Farvrige lyskæder 

• Rød lametta 

• Forskellige farvrige julekugler 

• Og andre overraskelser

Skriv til os på info@rodkjaer.dk eller ring til 8748 0100 
for at bestille en dekorationspakke.

Priser 
Vi har gjort det nemt og enkelt at lave det 
gennemført. 

Standardpris for leje af dekorationspakke  
Kr. 22.500,- ekskl. moms 

Pris for fragt, opsætning og nedtagning 
afhænger af beliggenhed og varighed. 

Oversigt

mailto:info@rodkjaer.dk

