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Buluşmalar, sevdiklerimizle bir araya gelerek günün yorgunluğu-
nu ve stresini attığımız, birlikte olmanın tadını çıkarttığımız ke-
yifli anlardır.

Bu anlarda bazen nerede olduğumuz değil, kimlerle ve ne kadar 
eğlendiğimiz önemlidir. Sevdiklerinizle evde film seyretmek, ai-
lenizle birlikte parkta bir öğle yürüyüşü yapmak, arkadaşlarınızla 
toplanıp maç seyretmek…

Ve daha pek çok aktivite sizleri dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ai-
lenizle yarım bıraktığınız buluşmaları kaldığı yerden devam ettir-
menize olanak tanır.
 
Kimi zaman uzaktan gelen bir arkadaşla kimi zaman da uzun za-
mandır görmediğiniz bir aile üyesiyle bir araya gelirsiniz. Bilirsi-
niz ki gerçek dostlarınızla ve değer verdiğiniz insanlarla aradan 
ne kadar zaman geçerse geçsin, buluştuğunuz an her şey kaldığı 
yerden devam eder. Elinizdeki kataloğun bu satırlarını okuyorsa-
nız şunu bilmenizi isteriz; buluşmalarınızda yanınızda olmak ve 
eğlenceli ürünlerimizle muhabbetlerinize ortak olmak isteriz.

İYİ EĞLENCELER
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MAKİNELER

Bu eğlenceli lezzetin üretimini yapmaya ne dersiniz?

Eğer lezzetimiz aracılığıyla kariyer hayatınıza yön vermek isterseniz farklı 
kapasitede ve farklı ölçülere sahip mısır patlatma makinelerimizi size iste-
diğiniz zaman sunabiliriz. Sunmakla da kalmayız, tüm ürünlerimiz için 12 
ay garanti temin eder, her türlü parça desteği ve teknik servis hizmetlerini 
memnuniyetle sağlarız.Mutluluğun

Rengi Pamuk Şeker
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MISIR PATLATMA
ÜRÜN KODU 1009

MISIR PATLATMA
ÜRÜN KODU 1009

Korumalı Yapı
Estetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma 
sağlamaktadır. 

Pleksi Kapaklar
Kolay sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Pleksiden yapılması kırılma ve yaralanma 
riskini azaltır.

Aydınlatma ve Üst Isıtıcı
Üst kısımda bulunan ampül aydınlatma görevi dışında üstten ısı vererek ürünümü-
zün taze ve sıcak kalmasını sağlar.

Teflon Kaplı Tava
Tavamız dayanıklı teflon ile kaplıdır. Tavamızın kapağı ise mıknatıslı bir sistemde 
olup aç-kapa işlemi rahat yapılmaktadır, ayrıca tavamız bulunduğu bölüm sağa 
doğru açılır.

Çekmece ve Ayıklama Sacı
Elek sacıyla patlamayan mısırlar ayrıştırılır ve çekmeceye düşmesi sağlanır. Buradan 
da kolayca, ara ara bertaraf edilir.

Alt Isıtma
Makinemizin alt kısmında bulunan ısıtma rezistanı sayesinde düzenli bir ısı seviye-
sinde mısırlarımız taze kalmaktadır.

Korumalı Yapı
Estetik bir görünüm sağlamakla birlikte dış etkenlere karşı daha fazla korunma 
sağlamaktadır. 

Pleksi Kapaklar
Kolay sökülüp takılma özelliğine sahiptir. Pleksiden yapılması kırılma ve yaralanma 
riskini azaltır.

Aydınlatma ve Üst Isıtıcı
Üst kısımda bulunan ampül aydınlatma görevi dışında üstten ısı vererek ürünümü-
zün taze ve sıcak kalmasını sağlar.

Teflon Kaplı Tava
Tavamız dayanıklı teflon ile kaplıdır. Tavamızın kapağı ise mıknatıslı bir sistemde 
olup aç-kapa işlemi rahat yapılmaktadır, ayrıca tavamız bulunduğu bölüm sağa 
doğru açılır.

Çekmece ve Ayıklama Sacı
Elek sacıyla patlamayan mısırlar ayrıştırılır ve çekmeceye düşmesi sağlanır. Buradan 
da kolayca, ara ara bertaraf edilir.

Alt Isıtma
Makinemizin alt kısmında bulunan ısıtma rezistanı sayesinde düzenli bir ısı seviye-
sinde mısırlarımız taze kalmaktadır.

Ölçü ve Kapasite
Yükseklik : 152 cm
Genişlik  : 102 cm
Derinlik  : 60 cm

Ölçü ve Kapasite
Yükseklik : 152 cm
Genişlik  : 102 cm
Derinlik  : 60 cm

4 KG
kapasiteli

4 KG
kapasiteli
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STANDLAR

Kurulumu kolay, taşıması daha da kolay olan stantlarımız, ürünlerinizin
ev sahipliğini seve seve üstlenir. Onları daha zarif, daha çekici gösterir.
Bu sayede ilk görüşte dikkatleri üzerine çeker, sonrası alışveriş…

Günümüzde stantlar, firmaların kurumsal kimliklerini yansıtmakla birlikte
en cazip satış ve pazarlama kanallarının da başında gelir.

Festiva olarak değişime uyum sağlar, trendleri takip ederiz ve tüm bunları 
üretim sürecimize kusursuz bir biçimde yansıtırız. Ortaya çıkan sonuç, yüz-
lerde beliren kocaman bir tebessüm.

Bu Standa Bakarlar
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AYDINLATMALI ÇOK AMAÇLI STANDI
ÜRÜN KODU 0000

AYDINLATMALI ÇOK AMAÇLI STANDI
ÜRÜN KODU 0000

Kullanım Alanı
Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn, bardakta mısır, çubukta patatez, çikolata şelalesi vs. 

Işıklı Reklam Tabelası ve İç Aydınlatma
Görünürlüğünüzü arttırmayı hedefleyen reklam tabelasının iç aydınlatması bulunmaktadır. Tente altında 
bulunan aydınlatma karanlık ortamlarda da işinizi rahatlıkla yapabilmenizi sağlar.

Aydınlatma Kontrolü
Tezgah üzerinde bulunan reklam aydınlatması ve iç aydınlatma sistemlerini kolaylıkla açıp kapatmanız için 
tezgah üzerine aç-kapat butonları yerleştirilmiştir. Tezgah üzerinde kabloları toparlayıcı delik bulunmaktadır.

Tezgah İçi Priz
Tezgah üzerinde ki toparlayıcı delikten içeriye giren makinenizin fişini, tezgaha bağlı bulunan su geçirmez 
üçlü prize bağlayabilirsiniz.

Kolay Bağlantı Kurulumu
Tezgah üzerine döşenmiş kablo sisteminin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak amaçlanarak, tezgahın 
takıllıp sökülebilecek yerlerine soketli kablo ekleyiciler ile desteklenmiş, işlem en basite indirgenmiştir.

Geniş ve Rahat Kullanışlı Dolap
Tezgahımızın alt kısmında kullanıcı yüzüne bakan kısmına kilitli kapaklı dolap bulunmaktadır.

Hareketli Frenli Tekerlek
Tezgahın farklı yerlere konumlandırılabilmesini kolaylaştırıcı 360 derece dönebilen, üzerindeki freni sayesin-
de istenilen yerde sabitlenen tekerlek yapısı, bir kişinin dahi tek başına tezgahı taşıyabilmesini sağlar.

Kullanım Alanı
Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn, bardakta mısır, çubukta patatez, çikolata şelalesi vs. 

Işıklı Reklam Tabelası ve İç Aydınlatma
Görünürlüğünüzü arttırmayı hedefleyen reklam tabelasının iç aydınlatması bulunmaktadır. Tente altında 
bulunan aydınlatma karanlık ortamlarda da işinizi rahatlıkla yapabilmenizi sağlar.

Aydınlatma Kontrolü
Tezgah üzerinde bulunan reklam aydınlatması ve iç aydınlatma sistemlerini kolaylıkla açıp kapatmanız için 
tezgah üzerine aç-kapat butonları yerleştirilmiştir. Tezgah üzerinde kabloları toparlayıcı delik bulunmaktadır.

Tezgah İçi Priz
Tezgah üzerinde ki toparlayıcı delikten içeriye giren makinenizin fişini, tezgaha bağlı bulunan su geçirmez 
üçlü prize bağlayabilirsiniz.

Kolay Bağlantı Kurulumu
Tezgah üzerine döşenmiş kablo sisteminin kurulumunu ve kullanımını kolaylaştırmak amaçlanarak, tezgahın 
takıllıp sökülebilecek yerlerine soketli kablo ekleyiciler ile desteklenmiş, işlem en basite indirgenmiştir.

Geniş ve Rahat Kullanışlı Dolap
Tezgahımızın alt kısmında kullanıcı yüzüne bakan kısmına kilitli kapaklı dolap bulunmaktadır.

Hareketli Frenli Tekerlek
Tezgahın farklı yerlere konumlandırılabilmesini kolaylaştırıcı 360 derece dönebilen, üzerindeki freni sayesin-
de istenilen yerde sabitlenen tekerlek yapısı, bir kişinin dahi tek başına tezgahı taşıyabilmesini sağlar.

Ölçü ve Kapasite
Yükseklik : 77 cm
Genişlik  : 80 cm
Derinlik  : 60 cm

Ölçü ve Kapasite
Yükseklik : 77 cm
Genişlik  : 80 cm
Derinlik  : 60 cm

Yük Taşıma 
Kapasitesi 
150 KG

Yük Taşıma 
Kapasitesi 
150 KG
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ÜRÜNLER

Eğlenceli aktivitelerinizi doğallıkla tatlandırmak ve birlikte geçirilen anın 
keyfine keyif katmak isterseniz sizleri hemen ürünlerimizle tanıştıralım.

Bu ürünlerin en önemli özelliği sizlere, çevrenize ve değer verdiğiniz insan-
lara karşı sorumluluk duygusuyla üretilmiş olması, bol bol mutluluk üret-
mesi ve uygun fiyatlara sunulmasıdır.

Pamuk şekerden Osmanlı macununa, patlamış mısırdan çikolataya kadar 
uzanan, saymakla bitiremeyeceğimiz ürünlerimizin bir kısmına buradan 
ulaşabilirsiniz.

Ve Karşınızda
Ürünler
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CHEDDAR SOSLU POPCORN
ÜRÜN KODU 2723

CHEDDAR SOSLU POPCORN
ÜRÜN KODU 2723

CHEDDAR SOSLU POPCORN
ÜRÜN KODU 2723

CHEDDAR SOSLU POPCORN
ÜRÜN KODU 2723

İstenilen miktarda seri bir şekilde üretilebilir.
Piyasanın en iyi mısırı olarak kabul edilen lezzetli mısırlar kullanılır.
GDO içermez.

İstenilen miktarda seri bir şekilde üretilebilir.
Piyasanın en iyi mısırı olarak kabul edilen lezzetli mısırlar kullanılır.
GDO içermez.

İstenilen miktarda seri bir şekilde üretilebilir.
Piyasanın en iyi mısırı olarak kabul edilen lezzetli mısırlar kullanılır.
GDO içermez.

İstenilen miktarda seri bir şekilde üretilebilir.
Piyasanın en iyi mısırı olarak kabul edilen lezzetli mısırlar kullanılır.
GDO içermez.

Paket
1 KG

Paket
1 KG

Paket
1 KG

Paket
1 KG
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KIYAFETLER

İş hayatında yaptığınız her şey mükemmel olmayabilir.

Örneğin her şeye yetişemeyebilir, her işi kontrol edemeyebilirsiniz. Veya bir 
başarınız diğer bir başarının önüne geçemeyebilir ancak bazı noktalarda 
başarıya kolayca yaklaşabilirsiniz.

Sizin dış dünyaya olan yansımanız  çalışanlarınızdır. Özellikle çalışan kıya-
fetleri sizin ve kurumunuzun etiketidir.

İşte bu yüzden, kurumunuza ve işletmenize özgü kıyafetler üreterek başa-
rınıza katkı sunmak isteriz.

Gerçek hayattan ilham alarak tasarlanan çeşit çeşit kıyafetlerle dolduğu-
muz bu kataloğu keyifle okuduktan sonra ürünlerimizin bazılarını denemek 
isteyeceğinizden eminiz. İhtiyaçlarınızı en iyi biçimde karşılamak için çalış-
tığımızı ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ortaya koyduğumuzu belirtir, 
denediğiniz her üründe bunun hissedeceğinizi umuyoruz.

Daha renkli
iş hayatı
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ŞAPKA
ÜRÜN KODU 6501

ŞAPKA
ÜRÜN KODU 6501

ŞAPKA
ÜRÜN KODU 6501

ŞAPKA
ÜRÜN KODU 6501

Renk Seçenekleri
Stock durumu için iletişime geçiniz.

Şapka Üzeri Baskı Uygulama
Logo uygulaması yapılabilmektedir.

Renk Seçenekleri
Stock durumu için iletişime geçiniz.

Şapka Üzeri Baskı Uygulama
Logo uygulaması yapılabilmektedir.

Renk Seçenekleri
Stock durumu için iletişime geçiniz.

Şapka Üzeri Baskı Uygulama
Logo uygulaması yapılabilmektedir.

Renk Seçenekleri
Stock durumu için iletişime geçiniz.

Şapka Üzeri Baskı Uygulama
Logo uygulaması yapılabilmektedir.
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Sözleşme kuralları gereği, ürünün ödemesini yapmadan, kargo fir-
ması kargo paketini açtırmaz. Ürünün ödemesi görevliye yapılmak-
tadır. Sonrasında kargo görevlisi yanınızdan ayrılmadan kargo pa-
ketini açıp kontrol ediniz . (Kargo görevlisi siz ürünü kontrol edene 
kadar, beklemek zorundadır, aksi durumda Festiva ile iletişime geçi-
niz.) Sipariş vermiş olduğunuz üründe herhangi bir kırık, çatlak, ezik-
lik vs. gibi bu tür problemler var ise kargo firması görevlisine hasar 
tespit tutanağı tutturup ürünü teslim almayınız. Festiva ile telefon 
yada e-mail yoluyla iletişime geçerek ürünü iade almadığınızı belir-
tiniz. Firmamız tarafından size tekrar ürün çıkışı yapılacaktır. Ürünü 
almaktan vazgeçme durumunda kargo firmasına yapmış olduğunuz 
ödeme sizden alınan hesap numarasına aktarımı yapılacaktır.

Hafta içi saat 15:00’a cumartesi günü saat 11:00’a kadar olan sipa-
rişleriniz aynı gün kargoya verilir. Kargolanan ürün anlaşmalı taşıyıcı 
firma tarafından 3 iş günü içerisinde teslim edilir. İş günü statüsüne 

girmeyen hafta sonu, bayram gibi resmi tatiller teslim süresi içerisin-
den sayılmadığı gibi bu belirtilen günlerde teslimat da yapılmamak-
tadır. Ücretsiz kargo ibaresi bulunmayan ürünlerin kargolama ücret-
leri alıcıya aittir. Teslim alınmadan geri gelen siparişlerinizin ikinci 
kez verilmesi durumunda ön ödeme talep edilerek, ilk kargo ücreti 
de alıcının ödeyeceği bedele eklenecektir.

Siparişinizin kargolama bilgileri (kargo sipariş takip kodu) e-posta 
adresinize mesaj olarak gönderilecektir.

Garanti ve Destek

Sipariş verdiğiniz tüm ürünler Festiva tarafından 1 yıl garantilidir. Ga-
ranti belgeleri ürününüz ile birlikte gönderilir. Garanti süresini aşmış 
müşterilerimize ücreti mukabilinde tamir ve yedek parça desteği ve-
rilmeye devam edilir.

12 AY KAPIDA
ÖDEME
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T.+90 216 422 20 99 F.+90 216 315 00 46
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