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Antari is al jaren de marktleider in het segment van rookmachines, ha-
zers en aanverwante producten. Er zijn nog wel wat A merken actief, 
maar die specialiseren zich specifieke toepassingen, en hebben  helaas 
ook ene heel specifieke prijs.

Antari staat voor innovatiefe producten met een zeer coorecte prijs/
kwaliteitsverhouding.
In deze annex van onze catalogus krijgt U alle specificaties en alle ac-
cessoires voor de machines. Aarzel niet om uw prijs te vragen op info@
bekafun.be.

Bekafun bestaat ondertussen meer dan 30 jaar en staat ten dienste van 
de evenementesector, onderwijs, cultuur en particulieren. Antari maakt 
van in het begin deel uit van de merken die wij voeren.

Het Bekafun team

Edito Inhoudsopgave 

Z & Z-II  MACHINE
FOGGER / HAZER / FAZER / JET

M MACHINE
STAGE FOGGER

F MACHINE
FAZER

HZ MACHINE
HAZER

W MACHINE
 WIRELESS CONTROL FOGGER /  JET  / BUBBLE

IP RATED MACHINE
OUTDOOR FOGGER

MB MACHINE
MOBILE FOGGER

DNG & ICE MACHINE
LOW FOGGER

S MACHINE
SNOW 

FOAM & BUBBLE MACHINE
SNOW 

AF MACHINE
EFFECT FAN

DARKFX SERIES
UV EFFECTS

ACCESSORIES & FLUIDS

WATCH
LIMITED EDITION

1-14

15-26

27-30

31-36

37-42

43-46

53-58

47-52

59-66

67-70

71-73

74-94

95-110

111-112

Bezoek onze websites

www.bekafun.com
www.evsound.be
www.bekadeal.be
www.flightpro.be
www.mobiltruss.be
www.turbosound.be

www.roadreadycases.be

BEKAFUN ontstond in 1990 als een beperkte verhuurfirma. Sinds 1998 specialiseren 

we ons in de verkoop van pro audio, licht en AV aan zowel particuliere DJ’s, verhuurfir-

ma’s, verenigingen en bedrijven.

Wij proberen goed aan te kopen en zijn niet bang buiten België aan 

te kopen. Wij bieden een laagste prijs garantie, vindt u hetzelfde 

product ergens anders goedkoper, dan passen wij onze prijs aan!

Als professionele klant krijgt u van ons een PRO-account met 

gepersonaliseerde prijzen en exclusieve promoties.

Ons sterke punt is onze 2550m² stock. Wij zijn niet zomaar een 

webshop, opererend vanuit een garage, wij hebben het effectief 

staan.

Onze eigen hersteldienst met kennis van zaken staat steeds paraat 

voor onderhoud en reparaties van alle producten binnen onze 

sector. 

Op het einde van de rit willen we U de beste prijs geven, op alles, service inbegrepen.

PRIJS

SERVICE
BEKAFUN

Heilig Hartstraat 23
B-8870 Izegem

info@bekafun.be
T 051 31 28 03
F 051 31 82 18

BE 0457 542 763

Open
maandag tot vrijdag van 9u- 18u

zaterdag van 10u - 17u
zondag gesloten

Bekafun & EV Sound is doorlopend open, 
ook over de middag

Gesloten
1-2 januari
2de Pasen

1 mei
Hemelvaart

Pinkstermaandag
21 juli

15 augustus
1 november

11 november
25 december

(geen jaarlijks verlof)

Bank
België

KBC: BE 03 4650 1316 8184
(BIC: KREDBEBB)

ING: BE 62 3850 1016 5461
(BIC: BBRUBEBB)

Nederland
ING: NL 83 INGB 0659 8072 70

(BIC: INGBNL2A)

U kunt in de winkel betalen met:
cash / visa / mastercard 

bancontact / payconic
op rekening na goedkeuring

(enkel voor klanten met btw nr.)

Online kunt u betalen met:
prepayment / visa / mastercard

bancontact /  payconic 
op rekening na goedkeuring 

(enkel voor klanten met btw nr.)

Volg ons op























































































































Bekafun bvba
Heilig Hartstraat 23

B-8870 Izegem
T 051/31 28 03
F 051/31 82 18

info@bekafun.be
www.bekafun.com

Open: Ma-vrij: 8u30-19u • Di: 8u30-21u • Za: 8u30-17uBTW: BE 0457.542.763


