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verhuur totaal concept

Wanneer alle skills & tools van Capaz samenkomen ontstaan ideeën 
vanzelf. Een bedrijfsfeest, een tuinparty, een weergaloos strand event. 
Het team van Capaz zet graag haar ervaring in om samen met u een 
geslaagd evenement te organiseren. Van idee tot uitvoering. 

Bij Capaz kunt u vrijwel alles huren. Wij onderhouden goede 
contacten met vele branchegenoten. Van verlichting, grote vazen 
met bloemstukken tot fl exibele tenten. Tenten, strandtenten, restaurant 
compleet omgetoverd en aangekleed. Capaz denkt met creatieve 
geest graag met uw mee.

Capaz Lifestyle is een onderdeel van 
Capaz Tentoonstelling- en interieurbouw

www.capazlifestyle.com

Westeinderweg 14
1687 PL Wognum

The Netherlands
+31 (0)229 269887

info@capaz.nl
www.capaz.nl

het orGaniseren van 
een strandfeest of 

buiteneXperience is hiermee 
een stuk dichterbij Gekomen. 



InterIeur totaal concept

Capaz is een betrouwbare naam in de wereld van de internationale 
tentoonstellingsbouw en interieurbouw. Capaz ontwerpt, produceert 
en bouwt stands en interieurs voor diverse branches. Daarnaast 
produceert het een breed scala aan meubelen en keukens op maat 
voor bedrijven en particulieren. Nieuw is Capaz Lifestyle.
 
Capaz Lifestyle denkt graag in kansen. Of het nu gaat om het leveren 
van maatwerkkasten, een eigentijds keukendesign of het ontwikkelen 
van een totaal woonconcept voor zowel binnen als buiten. Creatief, 
innoverend en spraakmakend. 

Een totaal concept wordt in eigen beheer uitgevoerd: van ontwerp 
tot plaatsing, van accessoires tot kunstwerk aan de wand. Met voor u 
één aanspreekpunt voor het begeleiden van uw interieur.

tuInmeubelen  
van steIgerhout 

Robuust, tijdloos, duurzaam 
en alles ook volgens eigen 
specificatie aan te passen 
aan uw mogelijkheden thuis 
of op uw bedrijf. Zo krijg je 
tuinmeubelen met karakter. 
Voor comfortabel genieten van 
het uitzicht of een avond lekker 
lang tafelen met vrienden.

Capaz tuinmeubelen worden gemaakt volgens de beste procédés 
om er jaren plezier van te hebben. Loungebanken, stoelen, tafels, 
ligbedden, ze laten zich gemakkelijk matchen met een zonnig 
buitenleven.

buItenkeukens

Koken is cool. De serie buitenkeukens van Capaz laten zien dat styling, 
design en praktisch vernuft prima samen kunnen gaan. Zo zijn de 
massief eiken buitenblokken verrijdbaar en voorzien van een roestvrij 
stalen bovenblad. Water, gas en elektra aansluiten is kinderspel. Een 
ingebouwde koelkast zorgt er onder andere voor dat de buitenkeukens 
van alle gemakken voorzien zijn. Aan de voorzijde kunnen barkrukken 
worden geplaatst en wordt de buitenkeuken een heerlijke ontmoetingsplek. 

Door te kiezen voor een professionele benadering bij de ontwikkeling 
van de buitenkeukens zijn deze niet alleen geschikt voor particulieren, 
maar zeker ook voor bedrijven en horeca. Zoals alles bij Capaz kunnen 
de buitenkeukens naar eigen specificaties en wensen worden aangepast.

Geniet van het buiteleven 
en ontdek de GezelliGe sfeer 

tijdens het koken.
keukens met karakter

korte 
communicatielijnen  

en heldere afspraken. 
daar draait het bij 

capaz om.

capaz maakt het verschil!
desiGn in combinatie  

met deGelijkheid




