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Procurando por móveis para eventos? Confira
algumas dicas necessárias.
O aluguel de mesas e cadeiras é a opção mais procurada durante
a organização desses eventos, mas esses móveis não são os
únicos que devem fazer parte da decoração das festas e
confraternizações.
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Alugar móveis para eventos é uma das melhores opções para quem está organizando uma festa,
uma reunião ou encontros corporativos. Independente do tipo de evento que será realizado, móveis
como cadeiras, bancos, mesas e outros serão indispensáveis.
Cabe ao organizador pensar nos móveis que serão necessários para a decoração do evento,
pensando primeiramente no espaço que será utilizado, no tamanho do ambiente, na quantidade de
pessoas e no estilo da decoração. Esses dados são essenciais para iniciar a pesquisa pelos móveis
que serão locados para o evento como, por exemplo, a quantidade de cadeiras para alugar ou a
quantidade de mesas.

Quais são os móveis para eventos que se pode alugar
O aluguel de mesas e cadeiras é a opção mais procurada durante a organização desses eventos,
mas esses móveis não são os únicos que devem fazer parte da decoração das festas e
confraternizações.
Há outros móveis interessantes que podem deixar o ambiente charmoso e com aquele toque
exclusivo que tanto se procura quando o assunto é decoração de festas e eventos.
Entre as outras opções de móveis para eventos podemos citar bancos, bistrôs, mesas de centro,
poltronas e pufes.
Obviamente a escolha desses objetos deve ser feita de acordo com o tipo de evento que será
realizado, casamentos e festas muitas vezes pedem móveis diferentes de eventos corporativos ou
reuniões residenciais.
Porém ao procurar pela locação desses móveis é importante procurar por objetos que podem ser
usados em qualquer ocasião e que criará uma harmonia com a decoração escolhida.

Locação de mesas e cadeiras
Seja qual for o tipo de evento você vai precisar de uma empresa especializada em locação de mesas
e cadeiras para eventos. A empresa deve oferecer móveis compatíveis com o tipo de evento que
você está organizando, pensando também na quantidade exata que será necessária para que todos
os convidados sejam recebidos confortavelmente.
A Le Bordô é uma empresa de locação de móveis para eventos atendendo todos os tipos de festas e
reuniões, desde pequenos encontros residenciais até grandes festas como casamentos e
formaturas.
Com sede no interior de São Paulo, a empresa oferece produtos como bancos, mesas, cadeiras,
mesas de centro, pufes, poltronas e bistrô com estilos clássicos e modernos para atender a
necessidade do cliente.

