


De muziekzuil
Eén zuil met de perfecte combinatie 

van muziek, geluid en design,
exclusief bij Ruud Verhaag.

De muziekzuil, is een moderne jukebox voor 
ieder feest, verjaardag, vriendendag, jubileum 
en sportkantines. Zoek uit meer dan 15.000 
nummers je eigen liedje en haal herinneringen 
naar boven met je vrienden. De muziekzuil is 
leverbaar in hoogglans zwart of wit.

Waarom?
• Boordevol hits van gouwe ouwe, top 40 tot 

limburgs- en duitstalig.
• Kies een van de vooringestXelde genres, 

playlists of maak er zelf een.
• Download zelf extra nummers.
• Leuk entertainment voor het feest en de 

gasten.
• Vele “o ja” en “weet je nog?” momenten delen.
• Eenvoudige bediening en overzichtelijk menu.
• Jingle buttons zoals Biertje!, Lang zal ze 

leven en Attention!

Wat wordt er geleverd?
Muziekzuil / Speakers op statief / Microfoon
Extra aansluiting voor telefoon of laptop

€99
incl btw. en excl. 

bezorgkosten
info@ruudverhaag.nl 
06 - 55 30 36 10
Wilhelminalaan 54
5993 AD Maasbree  
www.ruudverhaag.nl

De muziekzuil 
is de sfeermaker 
op ieder feest!
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