
Catàleg decoració amb globus. 
Columnes- 2018

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Aquí podeu trobar una petita mostra de Columnes per a la teva festa o celebració.

Penseu que les possibilitats amb globus són pràcticament il·limitades, per això si busqueu quelcom 
diferent o temàtic només ens ho heu de dir i ens posarem a treballar! 

Consulteu-nos!

Als preus d’aquestes columnes, s’ha d’afegir el cost del transport i instal·lació en funció del lloc i data. 
Preus amb el 21% d’IVA inclòs.

Totes les columnes tenem un 15% de descompte per 4 o més unitats.

Podeu veure moltes més idees a http://www.giramon.net/galeria/

http://www.giramon.net/galeria/
http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Ref 001: Columna Bàsica 4 Globus

DESCRIPCIÓ

Columna formada per 36 globus de 28Cm i acabada amb un globus rodó de 80Cm de Diàmetre “llis”, globus “xifra o lletra” o 

qualsevol altre globus del nostre catàleg de globus de  làtex o metàl·lics,  de preu inferior a 5€ Iva inclòs

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de
fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no vol
fer-se càrrec del suport una vegada acaba l’acte. En el cas de
fer servir base de fusta, t'abonarem 5 € per cada base que ens
retornis en bon estat.
En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar bases
de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que es
retornaran quan el client faci la devolució de les mateixes a les
nostres instal·lacions o bé quan les reculli el nostre personal si
ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna: 48 €  Preu 4 o + unitats: 41 €

2,60 m. alçada.

Complements / opcions:
*Canvia el globus de la teva columna per globus estampats 
temàtics 28 cm:  + 18 € per columna (fes click per veure
models disponibles).

*Altres opcions per la terminació de la columna. Pots triar 
qualsevol globus del nostre catàleg, de preu inferior a 5 €
*Opcions de disseny per les teves columnes:

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+gigantes+impresos/cat_39_102
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso_39.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 001 PERSONALITZADA: Columna Bàsica 4 Globus

DESCRIPCIÓ

Columna formada per 36 globus de 28Cm i acabada amb un globus rodó de 80Cm de Diàmetre personalitzat.

Veieu opcions i preus de personalització pel globus de la part  dreta o bé consulteu-nos!

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de fusta o
bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no vol fer-se càrrec
del suport una vegada acaba l’acte. En el cas de fer servir base de
fusta, t'abonarem 5 € per cada base que ens retornis en bon estat.
En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o tombar les
columnes. En aquet cas recomanem utilitzar bases de ferro i caldrà
deixar 30€ de Fiança per base, que es retornaran quan el client faci
la devolució de les mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan
les reculli el nostre personal si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna: 43 € Preu 4 o + unitats: : 36 €
Preu impressió 25 globus 80 cm a 2 cares (iguals) 1 tinta: 240 €
Preu impressió 10 globus 80 cm a 2 cares (iguals) 1 tinta: 170 €
*Consulta'ns per altres combinacions de tintes/cares

2,60 m. alçada.

Complements / opcions:

*Opcions de disseny per les teves columnes:

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 001 RECLAM HELI: Columna Bàsica 4 Globus

DESCRIPCIÓ

Columna amb alt impacte visual per espais grans o exteriors, formada per 40 globus de 28Cm. De l’extrem de la columna 

surten 4 globus de 80 cm inflats amb heli lligats amb cinta a diferents alçades.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de fusta o
bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no vol fer-se càrrec
del suport una vegada acaba l’acte. En el cas de fer servir base de
fusta, t'abonarem 5 € per cada base que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o tombar
les columnes. En aquet cas és necessari utilitzar bases de ferro i
caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que es retornaran quan el
client faci la devolució de les mateixes a les nostres instal·lacions o
bé quan les reculli el nostre personal si ens encarreguem de
desmuntar.

Preu 1 Columna: 92 € Preu 4 o + unitats: 79 €

2,20 m. alçada + Alçada variable dels globus de 80 cm amb heli

Complements / opcions:

*Altres opcions per la terminació de la columna. Pots triar 
qualsevol globus de làtex de 80 cm de preu inferior a 5 €
*Opcions de disseny per les teves columnes:

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso/globos-gigantes-impresos_102.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+de+Foil+-+Met%E1licos/cat_25


Ref 002: Columna Bàsica 5 Globus

DESCRIPCIÓ: Columna formada per 45 globus de 28Cm i acabada amb un globus rodó de 80Cm de Diàmetre “llis”, globus “xifra 

o lletra” o qualsevol altre globus del nostre catàleg de globus de  làtex o metàl·lics,  de preu inferior a 5€ Iva inclòs.

Aquesta columna té més volum (és més ample i arrodonida) que la bàsica de 4 globus.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de
fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no
vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba l’acte. En el
cas de fer servir base de fusta, t'abonarem 5 € per cada base
que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que es
retornaran quan el client faci la devolució de les mateixes a
les nostres instal·lacions o bé quan les reculli el nostre
personal si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna: 56 € Preu 4 o + unitats: : 48 €

2,60 m. alçada.

Complements / opcions:
*Canvia el globus de la teva columna per globus estampats 
temàtics 28 cm (exemple columna vaca)  + 22.5 € per 
columna (fes click per veure models disponibles).

*Altres opcions per la terminació de la columna. Pots triar 
qualsevol globus del nostre catàleg, de preu inferior a 5 €

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+gigantes+impresos/cat_39_102
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso_39.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html


Ref 003: Columna “Espirals”

DESCRIPCIÓ

Columna formada per 45 globus de 28Cm i acabada en globus de 90Cm de diàmetre “llis” o qualsevol altre globus del nostre 

catàleg de globus de  làtex o metàl·lics de preu inferior a 5€ Iva inclòs. La columna va guarnida amb 9 globus “espirals” acabats 

amb un globus estrella o rodona  metàl·lic de  22 cm.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent 
la decoració més elegant , divertida, etc en funció del 
tipus de celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport
de fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el
client no vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba
l’acte. En el cas de fer servir base de fusta, t'abonarem
5 € per cada base que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base,
que es retornaran quan el client faci la devolució de les
mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan les
reculli el nostre personal si ens encarreguem de
desmuntar.

Preu 1 Columna : 69 € Preu 4 o + unitats: 59 €

2,60 m. alçada.

Complements / opcions:
*Canvia el globus de la teva columna per globus 
estampats temàtics 28 cm (exemple foto costat: globus 
estampat estrella d’on surten les espirals)  + 22.5 € per 
columna (fes click per veure models disponibles).

*Altres opcions per la terminació de la columna. Pots 
triar qualsevol globus del nostre catàleg, de preu 
inferior a 5 €

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+gigantes+impresos/cat_39_102
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso_39.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html


Ref 004: Columna “Tulle Floral” o “Tulle bola”

DESCRIPCIÓ

Columna formada pers base de 8 globus d’aire de diferents tamanys , 1 globus de 80 cm amb detall de 4 globus a la part 

infierior, Roba tipus “tulle” i 3 globus forma de flor (disseny Tulle floral) o bé 1 bola de 12 globus petits (disseny Tulle bola). 

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.

Aquesta és una columna que recomanem per espais 
interiors. 
En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure-la 
fàcilment ja que el globus de 80 cm estan inflat amb heli. Es 
podria clavar amb piquetes si n’hi ha gespa per +5€ però tot i 
això pot ser massa “delicada” si fa vent.

Preu 1 Columna “Tulle floral”: 51€ Preu 4 o + unitats: 44 €
Preu 1 Columna “Tulle Bola”: 47 €  Preu 4 o + unitats: 40 €

2,5 m. Alçada

Complements / opcions:

*Canvia per Globus 80 cm  amb estampats temàtics 
+4 € Unitat (fes click per veure models disponibles).

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso/globos-gigantes-impresos_102.html


Ref 005: Columna “Zig-Zag”

DESCRIPCIÓ

Columna de 2,5M de Alçada, formada per base de 15 globus de 28 cm per cadena de 7 globus de 28Cm Inflats amb Heli i 

guarnida amb  28 globus de 12 cm i 5 globus metàl·lics (rodona, cor o estrella) de 45cm color a triar.  

Observacions i variables

Si fas click aquí podràs veure els diferents colors d’estrelles, 
rodones o cors de 45 cm disponibles.

Aquesta és una columna que recomanem per espais 
interiors. 
En exterior cal tenir en compte que el vent pot descol·locar
els globus fàcilment. Es podria clavar amb piquetes si n’hi ha 
gespa per +5€ però tot i això pot ser massa “delicada” si fa 
vent.

Preu 1 Columna : 44€ Preu 4 o + unitats: 37 €

2,4 m. d’Alçada

Complements / opcions:
*Fes que els globus metàl·lics siguin de personatges o 
estampats temàtics: (a partir de +2 € per globus)

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-de-foil-met-licos/estrellas-y-lunas_54.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-de-foil-met-licos/redondos-y-corazones_53.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso_40.html


Ref 006: Columna “Romana”

DESCRIPCIÓ

Columna formada per 85 globus de 13 cm, 

20 globus de 28Cm i acabada opcionalment amb 1 globus

“bombolla” format per 1 globus Transparent de 80 cm sense 

Impressió , amb 1 globus de 45Cm al seu  interior.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus 
de celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de
fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no
vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba l’acte. En el
cas de fer servir base de fusta, t'abonarem 5 € per cada
base que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que
es retornaran quan el client faci la devolució de les
mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan les reculli
el nostre personal si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna : 58 € Preu 4 o + unitats: 49 €
Preu amb globus “bombolla” a la part superior: +8 €

2 m. d’alçada sense globus a a la part superior.
2,7 m. d’alçada amb globus a la part superior.

Complements / opcions:
*Canvia  el globus bombolla per qualsevol Globus 
estampats temàtics de 90 cm de la web

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso/globos-gigantes-impresos_102.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+gigantes+impresos/cat_39_102


Ref 007: Cobriment de columna amb reixa de globus

DESCRIPCIÓ

Cobriment de columna amb “reixa de globus” de 2m d’alçada. La columna a cobrir pot ser rodona o quadrada i d’un 

tamany màxim orientatiu de 40 x 40 cm. 

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors 
fent la decoració més elegant , divertida, etc en 
funció del tipus de celebració.

Aquesta és una columna que recomanem tant per 
espais interiors com exteriors, sempre i quan ja 
existeixi una columna a cobrir, que no tingui 
elements punxants (fusta no treballada, etc..) i d’un 
tamany màxim orientatiu 

Preu 1 Columna : 45€  + de 4 unitats: 38€

2 m. d’alçada

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Ref 008: Columna Espiral elegant.

DESCRIPCIÓ

Columna formada per base de globus rodons de 28Cm, un tronc  d’espirals fet  amb globus allargats i acabat en globus de 80 Cm 

metàl·lics  amb forma (rodona, cor o estrella) i personalitzat amb purpurina.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de
fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no
vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba l’acte. En el
cas de fer servir base de fusta, t'abonarem 5 € per cada
base que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que es
retornaran quan el client faci la devolució de les mateixes a
les nostres instal·lacions o bé quan les reculli el nostre
personal si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna: 57 €  + de 4 unitats:  49€

1,8 M d’Alçada

Complements / opcions:
*Altres opcions per la terminació de la columna
(fes click per veure altres globus metàl·lics disponibles).

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-de-foil-met-licos_25.html


Ref 009: Columna Carnestoltes

DESRIPCIÓ

Divertida Columna formada per 40 Globus de 28Cm acabada amb 15 Globus allargats de 1,3 m amb un globus rodo de 12Cm a 

l’extrem.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors 
fent la decoració més elegant , divertida, etc en 
funció del tipus de celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i
suport de fusta o bé amb un pes gran de sorra o
aigua si el client no vol fer-se càrrec del suport una
vegada acaba l’acte. En el cas de fer servir base de
fusta, t'abonarem 5 € per cada base que ens retornis
en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot
moure o tombar les columnes. En aquet cas
recomanem utilitzar bases de ferro i caldrà deixar
30€ de Fiança per base, que es retornaran quan el
client faci la devolució de les mateixes a les nostres
instal·lacions o bé quan les reculli el nostre personal
si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1 Columna: 59 € Preu 4 o + unitats: 50€

2,5 – 2,7 m. d’Alçada

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Ref 010: Columna Tòtem gegant.

DESRIPCIÓ

Columna formada per 8 globus allargats d’1m llarg i 24 globus rodons, acabada amb Globus de foil (metàl·lics) de 90Cm forma 

rodona, cor o estrella o qualsevol altre globus del nostre catàleg de globus de  làtex o metàl·lics,  de preu inferior a 5€ Iva inclòs. 

(la cadeneta de globus no està inclosa)

Fes click aquí per veure els Colors disponibles pels globus allargats: Consultar per altres  colors.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent 
la decoració més elegant , divertida, etc en funció del 
tipus de celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport
de fusta. T'abonarem 5 € per cada base que ens
retornis en bon estat.
En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure
o tombar les columnes. En aquet cas recomanem
utilitzar bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per
base, que es retornaran quan el client faci la devolució
de les mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan
les reculli el nostre personal si ens encarreguem de
desmuntar.

Preu 1 Columna: 62 €  Preu 4 o + unitats: 53 € 

3,2 m. d’Alçada

Complements / opcions:

*Altres opcions per la terminació de la columna
(Fes click per veure altres globus de foil disponibles).

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globo-modelar-646-est-ndar-qualatex-390.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-de-foil-met-licos_25.html


Ref 011: Columna “Tocs il·luminats” 

DESRIPCIÓ

Columnes  formada per 40 globus de 28Cm i  guarnida amb 21 o 40 globus Leds  petits (segons si es volen leds a 1 “cara” de 

la columna o a les 2). Les columnes acabarien amb 5 globus leds inflats amb heli que surten de la part superior.

Fes click aquí per veure Colors de globus  led disponibles

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent la 
decoració més elegant , divertida, etc en funció del tipus de 
celebració.
L’efecte dels leds serà més intens durant les 2-3 primeres 
hores , sent més vistós en funció de la foscor de l’espai. No 
recomanem ficar aquesta columna en espais il·luminats, ja que 
l’efecte dels globus led passarà desapercebut.

En Interior servim les columnes amb una base i suport de fusta
o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el client no vol fer-se
càrrec del suport una vegada acaba l’acte. En el cas de fer servir
base de fusta, t'abonarem 5 € per cada base que ens retornis
en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o tombar
les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar bases de ferro i
caldrà deixar 30€ de Fiança per base, que es retornaran quan el
client faci la devolució de les mateixes a les nostres
instal·lacions o bé quan les reculli el nostre personal si ens
encarreguem de desmuntar.

Preu 1  columna 21 leds: 95 € Preu 4 o + unitats: 82 € 
Preu 1 Columna 40 leds: 128 € Preu 4 o + unitats: 109 € 

1,8 m. d’alçada més globus flotant.

Complements / opcions:
*Columna acabada amb 1 globus de 80 cm amb llum led 
interior controlable per comandament. Consultar increment.

*Afegeix xifres o lletres de 90 cm unit 2 columnes: + 9 € per 
xifra o lletra.

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globo-de-28cm-con-led-tg-518.html
http://www.tiendadeglobos.com/globos-l-tex-impreso_39.html
http://www.tiendadeglobos.com/Globos+gigantes+impresos/cat_39_102
http://www.tiendadeglobos.com/globos-de-letras-y-n%C3%BAmeros-foil_178.html


Ref 012: Columnes Animalades

DESCRIPCIÓ

Divertides columnes  pels petits i grans amants dels animals formada per globus de diferents, mides i estampats també en 

alguns models. Tots acaben amb un globus metàl·lic de 60 cm amb disseny del cap de l’animal preferit. 

Observacions i variables

Tria el teu animal preferit!

Aquesta és una columna que recomanem per espais 
interiors. 
En exterior cal tenir en compte que el vent pot 
moure-la fàcilment. Es podria clavar amb piquetes si 
n’hi ha gespa per +5€ però tot i això pot ser massa 
“delicada” si fa vent o molt sol.

Preu 1  columna: 46 € Preu 4 o + unitats: 39 € 

1,6 m. d’alçada

Complements / opcions:

*Altres opcions per la terminació de la columna

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/
http://www.tiendadeglobos.com/globos-foil-dibujo-impreso/globos-de-animales_60.html


Ref 013: Mega Flor

DESRIPCIÓ

Divertida i alhora elegant flor  formada per 35 globus de diferents tamanys.

Observacions i variables

Podem jugar amb diferents combinacions de colors fent 
la decoració més elegant , divertida, etc en funció del 
tipus de celebració.

En Interior servim les columnes amb una base i suport
de fusta o bé amb un pes gran de sorra o aigua si el
client no vol fer-se càrrec del suport una vegada acaba
l’acte. En el cas de fer servir base de fusta, t'abonarem 5
€ per cada base que ens retornis en bon estat.

En exterior cal tenir en compte que el vent pot moure o
tombar les columnes. En aquet cas recomanem utilitzar
bases de ferro i caldrà deixar 30€ de Fiança per base,
que es retornaran quan el client faci la devolució de les
mateixes a les nostres instal·lacions o bé quan les reculli
el nostre personal si ens encarreguem de desmuntar.

Preu 1  columna: 44€  Preu 4 o + unitats: 38 € 

1,7 m. d’alçada

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Ref 014: Columnes Estel 6 Puntes 

DESRIPCIÓ

Columnes Elegants que combinen globus de Làtex amb 3 globus 
de Foil/Metàl·lics  amb forma d’Estel de 6 puntes 

i guarnida amb 2 estels de 5 puntes .
Les columnes van lligades a un “pes de paper metal·litzat”.

Observacions i variables

Consulta colors d’estrella disponibles!

Aquesta és una columna que recomanem per espais 
interiors. 
La durada flotant d’aquesta columna en interior és 
de 12 hores aproximadament.
En exterior cal tenir en compte que el vent pot 
descol·locar els globus fàcilment. Es podria clavar 
amb piquetes si n’hi ha gespa per +5€ però tot i això 
pot ser massa “delicada” si fa vent.

Preu 1  columna: 44€  Preu 4 o + unitats: 37€ 

2 m. d’alçada

Complements / opcions:
Aquesta columna també la pots trobar al nostre 
catàleg “Elements per a penjar” a un preu més 
econòmica ja que està inflada amb aire i seria per 
penjar del sostre.

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/


Ref 015: Columnes Estel 4 Puntes 

DESRIPCIÓ

Columnes Elegants que combinen globus de Làtex 
amb 2 globus de Foil/Metàl·lics amb forma 

d’Estel de 4 puntes i guarnida amb 2 estels de 5 puntes .
Les columnes van lligades a un “pes de paper metal·litzat”.

Observacions i variables

Consulta colors d’estrella disponibles!

Aquesta és una columna que recomanem per espais 
interiors. 
La durada flotant d’aquesta columna en interior és 
de 12 hores aproximadament.
En exterior cal tenir en compte que el vent pot 
descol·locar els globus fàcilment. Es podria clavar 
amb piquetes si n’hi ha gespa per +5€ però tot i això 
pot ser massa “delicada” si fa vent.

Preu 1  columna: 41 €  Preu 4 o + unitats: 35€ 

2 m. d’alçada

Aquesta columna també la pots trobar al nostre 
catàleg “Elements per a penjar” a un preu més 
econòmica ja que està inflada amb aire i serien per 
penjar del sostre.

http://www.tiendadeglobos.com/
http://www.giramon.net/

