Půjčovna dekorací
Seznam věcí k zapůjčení – ceny k 1.1.2016

Ks (skladem)

Název

cena při půjčení 1 kusu / sady

Dekorace na obřad
2x Slavobrána
Varianta č.1: 700,- (bez dekorací)
Varianta č.2: 1000,- s organzou v barvě svatby a břečťan
1x altán bílý 3 x 3 m, stuhy v barvě svatby 3000,- (veškeré květiny se připočítávají)
V ceně altánu je sestavení, nazdobení, od zdobení, demontáţ.
Dovoz a odvoz na místo obřadu se připočítává zvlášť 10,-/ km.
Koberec 1 x bílý a 1x červený svatební 700,-/ ks, na vyţádání lze zařídit i jinou barvu koberce
1 x párty stan velký bílý 10 m x 3 m 5000,- bez sestavení / víkend
7000,- se sestavením / víkend
+ cesta se připočítává zvlášť 10,-/ km

Fotokoutek na oslavy, svatby, plesy, večírky – s rekvizitami, bez fotoaparátu
- základní sestava rekvizit bez pozadí

1000,-/ víkend

- sestava se stativy a světelnou záclonou
s průsvitným závěsem s foto-pozadím a
rekvizitami

3000,-/ víkend

Nábytek a nádobí:
2x Stůl skládací rautový
4x Stůl koktejlový
1 x Stůl skládací kulatý+ubrus+stuha
70x Ţidle skládací bílá
6x Chafing – ohřívací nádoba
1x Kotlík na guláš nebo polévku
1x Čokoládová fontána
1 x Fondue sada
100x Nádobí, sklo a příbory
2x Servírovací sada na dort
1x Stojan na mini dortíky
4 x Skleničky na přípitek novomanţelů
1x Stojan s nádobou na chlazení šampaňského

300,-/ víkend
200,-/ víkend
300,-/ sada na víkend
30,-/ víkend
400,-/víkend
300,-/ víkend
400,- /víkend
200,-/ víkend
od 5,- - 30,-/ dle druhu
100,-/ víkend
100,-/ víkend
200,-/ víkend
100,-/ víkend

Dekorace na ţidle:
100x Potah na ţidli ušitý univerzální bílý umělé hedvábí 30,(Uvedená cena je za zapůjčení na 5 dní (čtvrtek - pondělí), po domluvě lze dohodnout dovoz
přehozů a nazdobení ţidlí na udaném místě
(cena přehozu při našem přichystání
40,-/ks + cesta na dané místo 10,- / km)
12x Potah na skládací ţidli, šitý na míru

30,-

Stuhy na ţidle organza šířka 36 cm, dl. 2,5 - 3 m
10,-/ ks
v barvě: bílá, smetanová, ivory, ţlutá, fialová světlejší a fialová tmavá, švestková, starorůţová, sv.
modrá, sv. zelená, oranţová, bordó, červená…
Stuha na ţidli organza šířka 15 cm, dl. 2,5 - 3 m
5,-/ ks
v barvě: lila fialová, bordó, tmavě červená, tyrkysová, růţová, tm. fialová, královská modrá,
červená, hnědá…
Stuha saténová – na objednání v různých barvách a šířkách 15,- nebo 20,-/ ks

Dekorace stolu:
2x Ubrus kulatý umělé hedvábí bílý
100x Ubrus bílý, umělé hedvábí, rozměr 180 x 150cm
40 m Rautová sukně z umělého hedvábí (bílé a hnědé) se suchými zipy

50,40,70,- /m

Dekorace na auta:
1x Panenka na automobil nevěsty, blond vlasy, se závojem 350,4x Klobouk ( bílý a černý, šedý) bez přízdoby 100,( s umělou nebo ţivou květinovou dekorací a stuhou v barvě svatby 150,-)
1x Srdce na kapotu velké bílé z látkových růţí plné 200,- / ks
1x Srdce na kapotu velké bílé z látkových růţí s otvorem 200,- / ks
5x Srdce na kapotu mix barev malé z látkových růţí100,- / ks
6x SPZ na svatební automobily (nevěsta, ţenich, novomanţelé) 50,-/ ks
4x Přísavka na auto kaly 20,4x Přísavky na auto růţe 20,Šerpa na auto s látkovými květy nebo bez nich mix barev100,1x Kovové prsteny na auta s bílým tylem na přísavce 300,-/ víkend
1x Kovové srdce na auto s bílým tylem na přísavce 300,-/ víkend

Ostatní:
2x Klec na blahopřání malá bílá 100,1x Klec na poštovní holuby velká bílá 450,2x Holub poštovní bílý (objednání 7 dní předem,dovoz se připočítává k ceně) 300,-/ ks
8x Růţe velká bílá látková se stopkou a bílou stuhou z tylu na lavice 20,- / ks
8x Růţe velká červená látková a bílá stuha z tylu na lavice 20,- / ks
10x Věneček světlé proutí na lavice se stuhou v barvě svatby 20,-/ ks
9x Svícen kovový tříramenný100,6x Stojan dřevěný bílý na květiny 100,4x Svícen sada 3 ks vysoký skleněný 100,6x Kovový hák bílý zapichovací 100,6x Kovový hák bílý stojánek trojnoţka 100,6x Bílá koule z látkových růţí Ø 30 cm 50,12x Bílá lucerna dva druhy po 6 ks– sklo a kov 50,2x Váza čirá vysoká 80 cm – flétna 80,6x Váza čirá úzká svislé pruhy 40,25x Váza čirá hranatá 40,6x Váza čirá s jedním pruhem 40,-

6x Váza čirá zuţující se dolů
7x Váza na stopce – miska
30x Váza zuţující se s puntíky
4x Váza praskaná úzká
30x Sklo vázička mini nebo na čajovou svíčku
5x Sklo tácek hranatý velký čtverec
8x Sklo mísy na plovoucí květiny a svíčky velké
5x Sklo mísy na plovoucí květiny a svíčky malé
15x Sklo kulaté ploché pod svíčku
10x Sklo na svíčku baňka zvlněný okraj
16x Sklo svícen 2v1
2x Sklo na svíčku baňka velké
7x Sklo na svíčku baňka malé
3x Stojánek na tuţku
1x Slunečník bílý obyč.
1x Slunečník bílý krajkový
2x Vějíř (krajka, peří)
8x Košík pro druţičky látkové bílé
4x Košík pro druţičky proutěné
4x Polštářek na prstýnky látkový
3x Bryndák pro novomanţele
3x Koule na nohu
2x Chomout a bič
1x Truhla na přání či peníze
20x Figurky na dort
1x Srdce tři bílé na dveře nevěsty
2x Věnec na dveře střední bílý
6x Ozdobné nůţky
5x Ozdobná vyráţečka
1x Truhlička dřevěná na myrty a na vývazky

Moţnost dovozu na místo akce 10,-/ km (počítá se cesta tam i zpět)
Vratná kauce 1000,- - 5000,- / víkend dle počtu zapůjčených věcí. Při
poškození nebo zničení dekorací a vybavení se odečte nákupní cena
předmětu z vratné kauce.

40,40,10,40,5,20,30,-/ks
20,-/ks
10,20,5,20,10,50,50,300,50,50,50,50,100,250,350,100,50,50,50,30,30,- (dvojité srdce,
kytička, ozdobný lem,..)
100,-

