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The Carbar
o nas

oferta

sezon 2021

Nasze auta to wytrawni smakosze, którzy znają barmańskie sztuczki i rozkręcą każdą imprezę.
Mistrzowie drugiego planu, którzy kochają robić zdjęcia i uwielbiają na nich być. Miłośnicy dalekich
podróży, którzy wiozą dla Was moc bąbelków i dobrej zabawy!
Czas poznać wyjątkowe samochody do eventowych zadań specjalnych!

co robimy
w 2021?
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serwujemy pyszny catering

parzymy kawę

wjeżdżamy na plany filmowe

gotujemy, kucharzymy

rozkręcamy parkiet

dekorujemy i kwiecimy

opracowujemy menu

robimy zdjęcia

wozimy, przewozimy

drinkujemy

pozujemy do zdjęć

zapewniamy obsługę

Photobus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
oraz lokalizacji.

Co mają ze sobą wspólnego fotobudka i kultowy Volkswagen T2?

VOLKSWAGEN T2

Obydwie maszyny gwarantują świetną zabawę i kochają zdjęcia. Z tym, że jedna lubi je wykonywać,
a druga uwielbia na nich być! Usiądź na tylnej kanapie naszego ogórka i zaproś go do wspólnego zdjęcia
ze ślubu, wesela, czy imprezy firmowej.

445 x 190 x 210 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Photobus

www.thecarbar.pl

wyjątkowe zdjęcia
Przygotuj się, bo nasza fotobudka wykonuje trzy zdjęcia
w odstępie kilku sekund! Uwaga 3, 2, 1.. zaczynamy!
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odrobina szaleństwa
Bądź kim chcesz, wybierz rekwizyty, zajmij miejsce
na tylnym siedzeniu busa i.. pstryk!

niepowtarzalne wspomnienia
Zdjęcia drukujemy w kilka sekund, a każdy kto
się na nich znalazł otrzymuje odbitkę!

Surfbus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
oraz lokalizacji.

Co łączy słoneczne wybrzeże Kalifornii, brazylijski temperament i kultowego Volkswagena T2?

VOLKSWAGEN T2

Wszystkie zapowiadają nadejście potężnej fali pozytywnej energii i świetnej zabawy. Nasz Surfbus
to wyjątkowy fotobus, który przeniesie Was na wybrzeże słonecznej Kalifornii i porwie do wspólnej
zabawy w gorącym latynoskim klimacie z nutką boho.

445 x 190 x 210 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią

0
4

Surfbus
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mnóstwo zdjęć
Aloha! Wskocz do naszego Surfbusa i ruszaj w podróż,
którą utrwalisz na niezwykłych zdjęciach!

mnóstwo uśmiechu
Surfbus zwiastuje nadejście fali radości i potężnej
dawki dobrej zabawy!

mnóstwo pozytywnej energii
Nasz Surfbus jest jak witamina D. Poprawia nastrój,
dodaje energii i co najważniejsze.. jest bez recepty!
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Pastelbus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
oraz lokalizacji.

Czego możecie spodziewać się w tym sezonie od zespołu The Carbar?

VOLKSWAGEN T2

Powiewu świeżości w postaci stylowej fotobudki w pastelowej oprawie! Poznajcie Pastelbusa, który
w tym roku dołącza do naszej floty Volkswagenów, i tak jak jego starsi koledzy po fachu, już nie może
się doczekać aż wyjedzie z garażu aby gościć na Waszych imprezach!

445 x 190 x 210 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Pastelbus

kolorowe stroje
W naszej mobilnej garderobie poczujesz się jak gwiazda
Hollywood. Kogo zagrasz tym razem?
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błysk fleszy
Zamiast czerwonego dywanu wygodna kanapa
naszego fotobusa. Dziś to Ty grasz główną rolę!

wymarzony wieczór
And the winner is.. z naszym fotobusem to będzie
niezapomniany wieczór!

Eventbus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
lokalizacji oraz rodzaju menu.

Co oznacza pojawienie się na Waszym evencie naszego biało-czerwonego "ogórka"?

VOLKSWAGEN T2

Z pewnością to, że zagości u Was prawdziwy imprezowy kameleon w postaci naszego Eventbusa!
food truck, drinkbar, stanowisko dla DJ-a czy konferansjera, przykuwający uwagę punkt informacyjny,
sklep z gadżetami a może osobliwa, mobilna recepcja?

445 x 190 x 210 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Eventbus

www.thecarbar.pl

wyśmienite drinki
Eventbus jest niczym mobilne laboratorium smaków,
w którym nasi barmani serwują najlepsze drinki!

eventowy kameleon
Nasz czerwony ogórek żadnej pracy się nie boi i nie
straszne mu najbardziej szalone imprezy.

dobra zabawa
Drinkbar, foodtruck a może stylowa DJka? Pora
wjechać na parkiet i rozkręcić najlepszą imprezę!
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Bablebus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
lokalizacji oraz rodzaju menu.

Kto dostarczy na Waszą imprezę najlepsze włoskie Aperitivo?

VOLKSWAGEN T2

Oczywiście lepsza połowa naszego Bąblebusa, w którym drzemie potężna moc napędzana milionami
bąbelków! Włoskie Prosecco czy orzeźwiający Aperol w takim towarzystwie musi zwiastować udany
wieczór i wyśmienitą zabawę!

170 x 176 x 196 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Bablebus

www.thecarbar.pl

bąbelkowa zabawa
Włoskie Prosecco w towarzystwie naszego Bąblebusa
gwarantuje udaną zabawę!

bąbelkowe toasty
Z nami znajdziesz niezliczoną ilość powodów
do świętowania! Wznieśmy toast za..

bąbelkowy zawrót głowy
Co za dużo to niezdrowo, ale z Bąblebusem
dobrej zabawy nigdy dosyć!
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Westfalia
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie czasu
wynajmu oraz lokalizacji.

Kultowy camper Westfalia nadjeżdża!

VOLKSWAGEN T2

Setki przejechanych kilometrów, stylowy design i niezwykła podróż w czasie do szalonych lat 70-tych.
Fabrycznie wyposażony w gen wolności nie boi się wyzwań i czeka, aby wyruszyć z Wami w kolejną
niezapomnianą przygodę.

450 x 176 x 220 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Westfalia

www.thecarbar.pl

niezapomniana podróż
Plan filmowy, sesja zdjęciowa? Jedno jest pewne, to
będą wyjątkowe kadry z nutką nostalgii!
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smak przygody
Przenieś sie z nami w szalone lata 70 i zaproś
naszą Westfalię do wspólnej przygody!

niepowtarzalny klimat
Z nami każdy Twój projekt nabierze charakteru, będzie nie tylko
wyjątkowo ale przede wszystkim bardzo stylowo!

Garbus
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie czasu
wynajmu oraz lokalizacji.

Jak przystało na gwiazdę motoryzacji długo kazał na siebie czekać, ale w końcu jest! A kto taki?

BEETLE CABRIO

Nasze pierwsze cabrio - jedyny w swoim rodzaju Volkswagen Beetle czyli Garbus! Perełka
w naszej kolekcji, którą już teraz będziecie mogli wypożyczyć na uroczystości rodzinne, eventy, na
potrzeby sesji fotograficznych czy planów filmowych.

407 x 154 x 150 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Garbus

www.thecarbar.pl

wiatr we włosach
Przejażdżka kultowym cabrio to marzenie niejednego
fana motoryzacji i naszych klientów.
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na każdą pogodę
Nawet w deszczu, schowany pod rozkladanym dachem,
nasz Garbus prezentuje się bardzo stylowo!

nie oglądaj się za siebie
Wybierz trasę, wsiądź za kierownicę naszego
Garbusa i ruszaj w drogę!

Fiat 500
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie czasu
wynajmu oraz lokalizacji.

Na jego widok aż chce się krzyknąć La Dolce Vita, marząc o rzymskich wakacjach i słońcu Toskanii!

FIAT 500

My możemy Wam zaproponować piękne polskie krajobrazy, ale za to oglądane przez okna naszego
Fiata 500. I nie ważne jak długa to będzie podróż i dokąd, ale jedno jest pewne, że będzie ona
w niepowtarzalnym polsko-włoskim stylu sygnowanym marką The Carbar!

297 x 132 x 132 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Fiat 500
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nowy początek
Nowy sezon i nowe plany na to, aby wspólnie z Wami
tworzyć wyjątkowe historie!

podróż w nieznane
Pora wybrać nową trasę bo ta gra dopiero się zaczyna.
Dokąd jedziemy tym razem?

la dolce vita
Jeśli smakować życie to we włoskim stylu!
Tym razem będzie słodko i.. niebiesko!
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Food Truck
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warunki i ceny wynajmu
Cena jest ustalana na podstawie ilości
uczestników eventu, czasu wynajmu,
lokalizacji oraz rodzaju menu.

Ten food truck uświetni każde wydarzenie plenerowe a jego prawdziwym żywiołem są eventy z ustalonym
menu, podczas których goście mogą korzystać z oferowanych przez niego kulinarnych dobrodziejstw.

CITROEN HY

Choć nie jest typową pięknością nie stroni od blasku fleszy i kamer a wszędzie gdzie się pojawia wzbudza
podziw i radość, stając się niezapomnianą atrakcją każdego przyjęcia.

424 x 199 x 234 cm

min. czas wynajmu: 4h

możliwość oklejenia auta folią
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Food Truck
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pyszne jedzenie
Wyposażenie naszego auta pozwala na obsługę nawet
250 gości daniami w stylu street food!

niezapomniana atrakcja
Ten food truck uświetni każdy event! Wesele,
impreza firmowa a może gardenparty?
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świetna obsługa
Tu nie ma pasażerów na gapę, jest za to zespół który
zadba o to, aby nikt nie opuścił imprezy głodny!

Wspieraja nas

www.thecarbar.pl

oferta

sezon 2021
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