Priser på ekstra udstyr til opgradering af Festsalen

Pris

Fadølsanlæg m. vintage messing hane og bar

500,-

25L alm. Tuborg m. kulsyre (ca. 64 glas fadøl)

650,-

25L Classic fadøl m. kulsyre (ca. 64 glas fadøl)

725-

Bar modul med anretter bord

350,-

Champagne køler

50,-

25 kg. Isterninger leveret til Festsalen (passer til 50 gæster)

325,-

Runde borde Ø 1.80 cm.

85,-

Høje/ lave caféborde

75,-

Lounge-møbel set - 4 puffer og et bord

150,-

Hvid stofdug til rundt bord

85,-

Hvid stofdug til buffetbord

85,-

Hvid stofdug til cafébord

35,-

Hvid stofserviet

5,-

Høj 5-armet sølv-/gulvkantelabre 1.52 m. uden lys

200,-

5-armet sølvkantelabre 51 cm. uden lys

75,-

Stor sølvkrone til bloklys

75,-

Lille sølvkrone til fyrfadslys

25,-

Lille sølvfad til bloklys og pynt Ø31 cm.

25,-

Stort sølvfad til bloklys og pynt Ø39 cm.

35,-

Små sylteglas med sand og bastbånd til fyrfadslys

25,-

Lille flagstang med Dannebrog

25,-

Hvide og sorte porcelænsfade til bloklys og pynt 43x11 cm.

25,-

Blomstervase til én blomst

5,-

LED bloklys på batteri i tre størrelser pr. set

100,-

LED stearinlys på batterier til lysestager/kantelabre

10,-

Stor prismelysekrone ophængt Ø80 cm

750,-

Lille prismelysekrone ophængt Ø 50 cm

500,-

Scene belysning hvid 2 stk.

300,-

Festlys pakke ophængt m. 3 effekter laser og scanner

1.500,-

LED Up-light med farveskift 6 stk. pr boks

1.200,-

Scenepodier 1x2 m. med 40 cm. ben

250,-

Bose lydanlæg m. mixer og tilkobling til Ipod/PC

1.750,-

Foto/ selfie stander med kamera og lys

1.000,-

Trådløs mikrofon håndholdt

350,-

Trådløs mikrofon headset

450,-

HD-Projektor 5000 ansi lumen inkl. Lærred

600,-

PowerPoint klikker/ remote

75,-

Rød løber pålagt pr. m2.

75,-

VIP messing stander til rødt bånd

100,-

Rødt bånd til VIP messing stander

50,-

Stor Spejlkugle med to LED pin spots med farveskift Ø 80 cm

1.000,-

Lille spejlkugle Ø 30 cm.

150,-

Mini spejlkugler til bordpynt Ø 6 cm.

25,-

Oliventræer 2 m. høje

300,-

Stor potte til oliventræer

200,-

Oliventræer i potte 2 m. høje (ægte)

500,-

Pavillon

250,-

Hvid skagensbænk

250,-

Personale til afvikling pr. time pr. person til kl. 00.00

175,-

Pris pr. time pr. person efter kl. 00.00

300,-

Forlad festen uden at røre en finger vi klarer oprydningen

4.500,-

Bordopdækning

Fra 49,-

Vi skaffer også alt det som ikke er på denne liste. De priser vi tager for ekstra udstyret, afviger ikke for
markedspriserne. I slipper bare for transporten, opsætning og nedtagningen - det klarer vi nemlig for jer.
Kontakt os for at høre mere.
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