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Eisenstadt-i esküvő 

• Koncepció:  

A város egykoron az Esterházy-hercegek rezidenciája volt, ma Eisenstadt Burgenland tartományi 

fővárosa. Az udvari élet nyomai és Joseph Haydn öröksége mind a mai napig felfedezhető. A 

pompázatos helyen egy igazán klasszikus és elegáns esküvőt valósítottunk meg, melynek a produkció 

része viszont a legmodernebb technológia volt – Videomapping 

 

• Programelemek: 

 Videomapping egy izgalmas, új vetítési technika, amely szinte bármilyen felületen megjelenik. Mozgó képek, 

animációk és filmek dinamikus váltakozásával bármilyen koncepció és kreatív fantázia megvalósítható. 

Jelen esetben az épület történetét jelenítettük meg, és vetítettük az épületre. A történet vége a fiatal 

házasok szerelme és esküvője volt. 

 



Eisenstadt-i esküvő 

Kültér 



Eisenstadt-i esküvő 

Beltér 



Eisenstadt-i esküvő 

Fényfestés 



Eisenstadt-i esküvő 

Fényfestés 



Eisenstadt-i esküvő 

Videomapping 



Villányi esküvő 

• 2011. nyara 

• Szabadtéri esküvő Villányban, a Gere Pincészetben 



New York Palota – Boscolo Hotel esküvő 

 

• A szórakozáshoz hozzájárult az X Faktor győztese, Vastag Csaba és a Szinetár házaspár is, akik néhány 

dallal köszöntötték az ifjú párt. 

• A ifjú házasok első közös tánca alatt pedig felcsendült a Titanic romantikus filmzenéje Edvin Marton 

előadásában. 

• A Boscolo Hotel Roma terem falait fehér baldahinokkal dekoráltuk. Az asztalok, bútorok és a kiegészítő 

dekoráció is hófehérek voltak. 

• A cselekmény szerint váltakozó, adott hangulatot fényváltós színes lámpákkal oldottuk meg. 



New York Palota – Boscolo Hotel esküvő 



Monori esküvő 

• Szabadtéri esküvő a Monori csárdában 



Seregélyes Kastély esküvő 

• Az esküvő a történelmi kastély parkjában egy exkluzív sátorban zajlott 



Seregélyes Kastély esküvő 



Szépművészeti Múzeum esküvő 

Exkluzív esküvő, ahol a produkciót Presser 

Gábor adta 



Szépművészeti Múzeum esküvő 



Gödöllői Királyi Kastély esküvő 



Bútor és 

Eszközpark 



Bútorok - modern 

• Elasztikus huzattal bevont asztalok 



Bútorok - modern 

• Elasztikus huzattal bevont asztalok 

 



Bútorok - modern 

• Modern könyöklő 



Bútorok - modern 



Bútorok - modern 

• Modern huzattal bevont táblaasztalok 



Bútorok - modern 

• Táblaasztalok ledes 

világítással 



Bútorok -klasszikus 

• Klasszikus huzattal bevont asztalok 



Bútorok -klasszikus 

• Amerikai szék, 

fehér,ezüst és arany 

színben. 



Bútorok -klasszikus 



Bútorok -klasszikus 

• Klasszikus huzattal bevont könyöklő 



Elasztikus spandex anyagú székhuzatok 

székpánttal, masnival 

Masnik 

• Fehér, világos és sötét arany, piros, mohazöld, naranssárga, 

lila, UV zöld, világos és sötétkék, szürke, barna, sárga, 

rózsaszín 



Lounge garnitúra és hozzá illő bárpult 

• Fehér, elasztikus huzattal bevont elemek, melyek dekor világítással 

kiegészülve egyedi atmoszférát teremtenek. 



Lounge thonett garnitúra 



Lounge garnitúra és hozzá illő bárpult fekete vagy 

fehér tetővel 



Lounge bútorok rattan szett 



Sátrak 



Sátrak 



Fedés és tüllfüggöny 



Színpad és táncparkett 



Járó felület kialakítása murván, füvön 



Egyéb kiegészítő 

• Tüll függönyök arany és ezüst színben 



Egyéb kiegészítő 

• Példák dobogókra 



Egyéb kiegészítő 

• Dekor  elemek 

 

Világítő félgömb és ledfa 



Egyéb kiegészítő 

• Virágból készült csillár 



Egyéb kiegészítő 

• Gyertyatartó 



Egyéb kiegészítő 

• Napernyő 



Egyéb kiegészítő 

• Díszkordon, szalagkordon, 

világítós kaspó 



Látványterv 



1163 Budapest,Cziráki u. 26-32. Tel: 468-31-67 Fax: 363-17-01 www.masztodon.hu 

 

Reméljük, Önt is partnereink között 

üdvözölhetjük! 
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