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* Frakt tillkommer. Alla priser = dygns/helghyra. Längre perioder offereras.

“Låt oss fixa det tråkiga så 
kan ni ha det roliga”

“Hyr ditt tält för en lyckad 
tillställning oavsett väder” 

“Gör det lätt för er. Hyr tält, 
bord, stolar, porslin och allt 

därtill.”

“Hyr tält som håller hög 
kvalitet och varar hela 

festen”

“Eller bara hålla regnet borta”

Tält Exkl. moms Inkl. moms

Topptält 3 x 3 m, tält för ca: 8-12 personer, för sälj/utställning etc. 2 900 kr 3 625 kr

Topptält 5 x 5 m, tält för max ca: 40 personer 3 200 kr 4 000 kr

Topptält 6 x 6 m, tält för max ca: 50 personer Pris med montage begär offert

43:an 4,6 x 9,2 m, tält för max ca: 60 personer 3 500 kr 3 750 kr

60:an 6 x 10,5 m, ovalt tält för max ca: 80 personer 3 900 kr 4 875 kr

System S6 6 m - bredd byggs i 3 m - steg  (ex. 6 x 12....15, 18m) Pris med montage begär offert

System S10 10 m - bredd byggs i 3 m - steg  (ex. 10 x 12....15,  18m) Pris med montage begär offert

System S15 15 m - bredd byggs i 5 m - steg  (ex. 15 x 15...20, 25m) Pris med montage begär offert

System S20 20 m - bredd byggs i 5 m - steg (ex.20 x 15... 20, 25m) Pris med montage begär offert

Möbler Exkl. moms Inkl. moms

Bord 6 pers fällbara 70 x 180 cm 60 kr 75 kr

Festivalståbord 60 x 200 cm 134 kr 168 kr

Bar/ståbord rund 80 cm 120 kr 150 kr

Loungebord glas 175 kr 350 kr

Brun rustik träskiva till borden 120 kr 150 kr

Runda bord 150 cm 8 personer 120 kr 150 kr

Loungesoffa svart 3 sits 450 kr 560 kr

Loungefåtölj svart 200 kr 250 kr

Fällstol svart 20 kr 25 kr

Barstol svart 70 kr 87 kr

Caféstol svart 28 kr 35 kr

Bänkset 8 personer 2,2 m 50 eller 70 cm bord 134 kr 168 kr

Banquetstol** blå eller grön 50 kr 52 kr

Stol tiffany vit med dyna 65 kr 97 kr

Överdrag till banquettstol vit el.bordaux 56 kr 70 kr

Överdrag till bänkset, svart/vit bordeaux 224 kr 280 kr

Överdrag till ståbord vit/svart creme 112 kr 140 kr

** Om du hyr banquetstolen + överdrag är paketpriset 85:-/stol med överdrag. 

Belysning Exkl. moms Inkl. moms

Ljuslyktor, femarmade kandelabrar bord/golv begär offert begär offert

Ljusslinga svart med klara klotlampor 30 kr/m 38 kr

Takkrona svart smide el/stearin 400 kr 500 kr

Kristallkrona vit 1 000 kr 1 250 kr
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Värme Exkl. moms Inkl. moms

Diesel/varmluftaggregat Begär offert

Elvärmefläkt 5kw inkl. 10m 16 amp. kabel 400 kr 500 kr

Elvärmefläkt 9kw inkl. 10m 16 amp. kabel 500 kr 625 kr

Gasolvärmetorn inkl. 1st p11-tub 2 000 kr 2 500 kr

Övrigt Exkl. moms Inkl. moms

Bardisk i brunt trä 2,2 meter 900 kr 1 125 kr

Byggstängsel h. 2m l. 3m Begär offert

Femarmad kandelaber 99 kr 124 kr

Galge 5 kr 6 kr

Golv brunt trä direkt på mark per m2 90 kr 113 kr

Golv uppbyggt mot lutning Begär offert

Golvkandelaber 75 cm 198 kr 28 kr

Klädställning / galgar mm Begär offert

Lining, Tygdrapering i tak och väggar Begär offert

Ljudanläggning (tal, musik, dans etc.) Begär offert

Ljuslykta glas med dekorgrus (blockljus ingår ej) 75 kr 94 kr

Matta på golv i standardfärger Begär offert

Scenpodium 1x2m kopplas ihop, ben 20, 40, 60cm per st. 60 kr 75 kr

Staket “white picked fences” 2,3m/del inkl. stolpe per del 300 kr 375 kr

Videokanon, duk, projektionsduk Begär offert

Glas Exkl. moms Inkl. moms

Avecglas 6 kr 8 kr

Champagneglas 6 kr 8 kr

Dessertglas/coupéglas 15 kr 19 kr

Rödvinglas 24 cl 6 kr 8 kr

Rödvinglas Lyx 35 cl (för vinprovning etc.) 14 kr 17 kr

Rödvinsglas hög 6 kr 8 kr

Snapsglas/shotglas 6 kr 8 kr

Vattenglas 6 kr 8 kr

Vitvinsglas 24cl 6 kr 8 kr

Ölglas 6 kr 8 kr
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Bestick Exkl. moms Inkl. moms

Dessertsked - Spaten 5 kr 6 kr

Dessertsked - Stål 4 kr 5 kr

Förrätsgaffel - Spaten 5 kr 6 kr

Förrättskniv - Spaten 5 kr 6 kr

Gaffel stål 4 kr 5 kr

Kaffesked - Spaten 5 kr 6 kr

Kaffesked - Stål 4 kr 5 kr

Kniv stål 4 kr 5 kr

Mat/soppsked - Spaten 5 kr 6 kr

Mat/soppsked - Stål 4 kr 5 kr

Ost-kniv 9 kr 12 kr

Serveringsgaffel 14 kr 18 kr

Serveringssked 14 kr 18 kr

Varmrättsgaffel - Spaten 5 kr 6 kr

Varmrättskniv - Spaten 5 kr 6 kr

Porslin - Diskning ingår alltid i priset på porslinet Exkl. moms Inkl. moms

Asiett 19 cm 6 kr 8 kr

Asiett 21 cm 6 kr 8 kr

Djup tallrik/soppskål 16 cm 6 kr 9 kr

Tallrik 24 cm 6 kr 8 kr

Tallrik 27 cm 6 kr 8 kr
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Övrigt Exkl. moms Inkl. moms

Brödkorg liten 26 kr 32 kr

Brödkorg stor 35 kr 43 kr

Kaffegods /kopp/fat/sked 12 kr 15 kr

Korkskruv 14 kr 17 kr

Mjölkkanna 21 kr 26 kr

Serveringsbricka 35 kr 43 kr

Sockerskål 14 kr 17 kr

Såsskål liten 26 kr 32 kr

Såsskål stor 35 kr 43 kr

Termos/Tv-kanna 1L 35 kr 43 kr

Tårtkniv 14 kr 17 kr

Vattenkaraff/tillbringare 35 kr 43 kr

Äggkopp 9 kr 11 kr

Linne Exkl. moms Inkl. moms

Bordsduk till ca 70 x 180 cm/vit 160 kr 195 kr

Bordsduk rund till 8 personer vit 180 kr 225 kr

Ståbord-duk 120x120 cm vit 160 kr 195 kr

Linne-serviett vit 25 kr 30 kr

Stolöverdrag vit/bordaux 60 kr 75 kr

Överdrag - ståbord 80 cm (röd) ”Strumpa” 160 kr 200 kr

Överdrag - ståbord 80 cm (cremé) ”Strumpa” 160 kr 200 kr

Överdrag - ståbord 80 cm (svart) ”Strumpa” 160 kr 200 kr

Överdrag - bänkset svart/vit bordeaux 230 kr 333 kr


