Spolahlivý partner pre Váš event..

CENNÍK PRENÁJMU
platný pre rok 2019

EVENTY

•

STANY

•

MOBILIÁR

CENNÍK
Položky v cenníku nájdete v nasledujúcom poradí:

•
•
•
•
•
•
•

STREČOVÉ STANY
PÁRTY STANY
PRÍSLUŠENSTVO K STANOM
PROMO STANY
MOBILIÁR
GASTROVYBAVENIE
TEXTÍLIE A DEKORÁCIE

Profesionalita, skúsenosti a cit pre detail nám umožňujú pristupovať ku
každému podujatiu individuálne a pripraviť ho na mieru presne podľa predstáv
klienta. A pretože nám záleží na budúcnosti, snažíme sa, aby boli naše služby
v súlade s ekologickými princípmi.

Montáž párty stanov, podláh, pódií a tovaru vyžadujúci si odbornú obsluhu vykonávajú
výlučne pracovníci MT Agency, s.r.o. a poverené osoby. Nieje možný osobný odber.
Neziskovým organizáciám, spoločnostiam poskytujúcim všeobecne prospešné služby ako aj
dobročiným projektom radi poskytneme naše služby za nekomerčných podmienok.
Podmienky väčšieho odberu alebo dlhodobého prenájmu Vám vypracujeme individuálne.
Ceny uvedené v cenníku, sú ceny bez DPH 20%.

SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE VÁŠ EVENT UŽ 14 ROKOV

STREČOVÉ STANY
STREČOVÝ STAN 7,5 x 10m

Originálne a nápaditné zastrešenie. Elegantné
tvary, neobmedzené možnosti a vysoká
funkčnosť, to sú strečové stany FREEFORM.
rozmer plachty: 7,5 x 10m
zastrešená plocha: až 75m2
bočná výška: 0 - 4m (iné výšky na dopyt )
stredová výška: 3,5 - 5m (iné výšky na dopyt )
materiál: streč. textília FreeformFlex 720g/m2
materiál tyčí: eloxovaný hliník alebo drevo
farba plachty: biela black-out alebo bielo-šedá
Stany je možné spájať a uzatvárať.

cena prenájmu: 720 EUR

(cena vrátane montáže a demontáže)

STREČOVÝ STAN 10 x 10m

Originálne a nápaditné zastrešenie. Elegantné
tvary, neobmedzené možnosti a vysoká
funkčnosť, to sú strečové stany FREEFORM.
rozmer plachty: 10 x 10m
zastrešená plocha: až 100m2
bočná výška: 0 - 4m (iné výšky na dopyt )
stredová výška: 3,5 - 5m (iné výšky na dopyt )
materiál: streč. textília FreeformFlex 720g/m2
materiál tyčí: eloxovaný hliník alebo drevo
farba plachty: biela black-out alebo svetlo šedá
Stany je možné spájať a uzatvárať.

cena prenájmu: 880 EUR

(cena vrátane montáže a demontáže)

STREČOVÉ STANY
STREČOVÝ STAN 10 x 15m

Originálne a nápaditné zastrešenie. Elegantné
tvary, neobmedzené možnosti a vysoká
funkčnosť, to sú strečové stany FREEFORM.
rozmer plachty: 10 x 15m
zastrešená plocha: až 150m2
bočná výška: 0 - 4m (iné výšky na dopyt )
stredová výška: 3,5 - 5m (iné výšky na dopyt )
materiál: streč. textília FreeformFlex 720g/m2
materiál tyčí: eloxovaný hliník alebo drevo
farba plachty: biela black-out alebo svetlo šedá
Stany je možné spájať a uzatvárať.

cena prenájmu: 1 160 EUR

STREČOVÝ STAN 15 x 20m

Originálne a nápaditné zastrešenie. Elegantné
tvary, neobmedzené možnosti a vysoká
funkčnosť, to sú strečové stany FREEFORM.
rozmer plachty: 15 x 20m
zastrešená plocha: až 300m2
bočná výška: 0 - 4m (iné výšky na dopyt )
stredová výška: 3,5 - 5m (iné výšky na dopyt )
materiál: streč. textília FreeformFlex 720g/m2
materiál tyčí: eloxovaný hliník alebo drevo
farba plachty: biela black-out alebo svetlo šedá
Stany je možné spájať a uzatvárať.

cena prenájmu: 2 320 EUR

(cena vrátane montáže a demontáže)

STREČOVÉ STANY
STREČOVÝ STAN 15 x 22,5m

Originálne a nápaditné zastrešenie. Elegantné
tvary, neobmedzené možnosti a vysoká
funkčnosť, to sú strečové stany FREEFORM.
rozmer plachty: 15 x 22,5m
zastrešená plocha: až 337,5m2
bočná výška: 0 - 4m (iné výšky na dopyt )
stredová výška: 3,5 - 5m (iné výšky na dopyt )
materiál: streč. textília FreeformFlex 720g/m2
materiál tyčí: eloxovaný hliník alebo drevo
farba plachty: svetlo šedá
Stany je možné spájať a uzatvárať.

cena prenájmu: 2 630,00 EUR

(cena vrátane montáže a demontáže)

NEW

RGB-L PRE STREČOVÉ STANY

Farebné osvetlenie a strečový stan je kombinácia ktorá Vám poskytuje nespočetne veľa možností ako prispôsobiť priestor pre Váš event!
možnosť meniť farby, intenzitu, môdy svietenia
vnútorné aj vonkajšie nasvietenie stanu
Skutočné ceny závisia od presnej konfiguráci
orientačné ceny:

stan 10x7,5m: 70,00 EUR
stan 10x10m: 100,00 EUR
stan 10x15m: 150,00 EUR
stan 10x20m: 200,00 EUR

(cena vrátane montáže a demontáže)

PÁRTY STANY
PÁRTY STAN „TIEŇ“ 10m

Párty stan ALUSMART v prevedení TIEŇ ako
prestrešenie. S nepriehľadnou bielou strechou,
bez čelnej konštrukcie a bočného opláštenia.
bočná výška: 2,87m
stredová výška: 4,55m
šírka: 10,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela „blackout“ - svetlo nepriepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
textilná dekorácia, chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 6,00 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 10m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 50m2: 8,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 100m2: 7,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 150-250m2: 6,50 EUR/m2
cena prenájmu stanu 300-400m2: 6,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu od 450m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže )

PÁRTY STANY
PÁRTY STAN 10m

Párty stan typu ALUSMART, s hliníkovou
konštrukciou a s bielym opláštením, bočné
plachty typu plné / s oknom - rozopínacie.
bočná výška: 2,87m
stredová výška: 4,55m
šírka: 10,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela „blackout“ - svetlo nepriepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
textilná dekorácia, chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 7,00 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 10m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 50m2: 9,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 100m2: 8,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 150-250m2: 7,50 EUR/m2
cena prenájmu stanu 300-400m2: 7,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 450 a viac m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže, s kompletným opláštením )

PÁRTY STANY
PÁRTY STAN „PRIEHĽADNÝ“

Kvalitný párty stan od popredného svetového
výrobcu Veldeman, s hliníkovou konštrukciou a
priehľadnou strechou.
bočná výška: 2,87 m
stredová výška: 4,55 / 5,60m
šírka: 10,00m, 15,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela translucent - svetlo priepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
textilná dekorácia, chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 10,00 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 10m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 50m2: 11,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 100-150m2: 10,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu od 200m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže, s kompletným opláštením )

PÁRTY STANY
KINO STAN

Párty stan ALU SMART, v prevedení „black out“
s nepriehladným, bielym opláštením a bez
okien. Vhodný na projekciu či video mapping.
bočná výška: 2,87m
stredová výška: 4,55m
šírka: 10,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela „blackout“ - svetlo nepriepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 7,00 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 10m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 50m2: 9,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 100m2: 8,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 150-250m2: 7,50 EUR/m2
cena prenájmu stanu 300-400m2: 7,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 450 a viac m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže, s kompletným opláštením )

PÁRTY STANY
PÁRTY STAN „TIEŇ“ 15m

Párty stan ALUSMART v prevedení TIEŇ ako
prestrešenie. S nepriehľadnou bielou strechou,
bez čelnej konštrukcie a bočného opláštenia.
bočná výška: 2,87 m
stredová výška: 5,60m
šírka: 15,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela translucent - svetlo priepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
textilná dekorácia, chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 6,50 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 15m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 75m2: 8,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 150-375m2: 7,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 450m-600m2: 6,50 EUR/m2
cena prenájmu stanu od 675m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže )

PÁRTY STANY
PÁRTY STAN 15m

Kvalitný párty stan od popredného svetového
výrobcu Veldeman, s hliníkovou konštrukciou a
bielym opláštním.
bočná výška: 2,87 m
stredová výška: 5,60m
šírka: 15,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela translucent - svetlo priepustná
výrobca: VELDEMAN GROUP BE
príslušenstvo: drevená podlaha, osvetlenie,
textilná dekorácia, chladenie/vykurovanie

cena prenájmu: od 7,50 EUR/m2

Výsledná cena prenájmu na m2 sa môže líšiť vzávislosti od celkovej veľkosti stanu. Pri vačších
stanoch Vám bude poskytnutá nižšia cena za m2, naopak pri menších stanoch je táto cena vyššia.
Nižšie nájdete základné orientačné ceny najpoužívanejších stanov šírky 15m. Dĺžka stanu sa dá
navyšovať vždy o 5m modul.

cena prenájmu stanu 75m2: 9,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 150-375m2: 8,00 EUR/m2
cena prenájmu stanu 450m-600m2: 7,50 EUR/m2
cena prenájmu stanu od 675m2: na zavolanie
( cena vrátane montáže a demontáže )

PÁRTY STANY
PAGODA

Elegantná a vzdušná pagoda od spoločnosti
Veldeman s oblúkovím vykrojením plachty,
bez rušivých vplyvov strešnej konštrukcie.
bočná výška: 2,87m
stredová výška: 5,40m, výška s vlajkou: 5,75m
šírka: 5,00m
dĺžka: 5,00m
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília
farba: biela „blackout“ - svetlo nepriepustná

cena prenájmu: 300,00 EUR
cena bez bočných plachiet: 250,00 EUR
(cena vrátane montáže a demontáže)

PÁRTY STAN 20m - 50m

Kvalitné párty stany šírky 20 až 50m v rôznych
prevedeniach Vám vieme zabezpečiť od nášho
partnera. V ponuke aj poschodové stany.
šírka: 20,00-50,00m
dĺžka: neobmedzená, po 5,00m moduloch
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: PVC polyesterová textília,
pevné AL/plastové panely, sklenené panely
farba: biela - svetlo priepustná, biela „black
out“, priehľadná, rôzne farebné prevedenia

cena prenájmu: na zavolanie

PRÍSLUŠENTVO
IN & OUT
DOOR USE

PODLAHA

Drevená podlaha do párty stanu, ideálna pri
nerovnom alebo nestabilnom podklade. Na
podlahu je možné umiestniť koberec či parket.
povrch: drevo
materiál konštrukcie: drevo, kov
farba: farba dreva / žltá
príslušenstvo: koberec, parket, prechody

cena prenájmu: 5,50 EUR/m2

(cena vrátane montáže a demontáže)

VSTUPNÁ RAMPA

Vstupná rampa do párty stanu. Ulahčuje vstup
do stanu najmä pri použití podlahy či iných
nerovnostiach terénu.
rozmer plachty: 2 x 1m
materiál: hliník

cena prenájmu: 20 EUR/ks

(cena vrátane montáže a demontáže)

PRÍSLUŠENTVO
KOBERCOVÉ DLAŽDICE

Kvalitné kobercové dlaždice s česaným vlasom
vďaka čomu môžete vytvoriť zaujímavý design,
vizuálne vymedziť priestor, uličku a pod.
rozmer: 1x1m, hrúbka 1cm
farba: čierna - antracitová, červená
vhodné aj pre vysokú záťaž
požiarna klasifikácia B8-S1
vynikajúce hlukové aj termoizolačné vlastnosti

cena prenájmu: 4,50 EUR/m2

(cena vrátane pokládky a demontáže)

KOBEREC

Metrážny koberec rôznej kvality a veľkosti
podľa požiadavky.
rozmer: rôzne
veľkosť: rôzne

cena prenájmu: od 3,90 EUR/m2

(cena vrátane pokládky a demontáže, pásky)

PRÍSLUŠENTVO
BALDACHÝN

Textilná dekorácia stropnej alebo bočnej časti
stanu, vyhotovená z ľahkej priedušnej textílie
bielej farby. Ideálna pre svadby, plesy, recepcie.
materiál: textília
farba: biela

cena prenájmu strop: od 3,00 EUR/m2
cena prenájmu bok: od 2,50 EUR/bm

IN & OUT
DOOR USE

OSVETLENIE - LUSTER

Elegantné osvetlenie - imitácia kryštálového 5
ramenného lustru. Ideálne namiesto klasického
osvetlenia, vhodné pre svadby, plesy, recepcie.
šírka: 48 cm
výška: 32 cm / 91 cm + reťaz 200 cm
max. príkon: 5x 60W

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR

PRÍSLUŠENTVO
IN & OUT
DOOR USE

OSVETLENIE

Výkonné halogénové osvetlenie vhodné do
párty stanu či promo stanu. Robustné a odolné
voči poveternostným podmienkam.
rozmery 150W: 140 x 110 x 180 mm
rozmery 500W: 184 x 139 x 231 mm
materiál: hliník/sklo
farebné prevedenie: čierna, biela

cena prenájmu 150W: 5,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 4,00 EUR
cena prenájmu 500W: 7,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,50 EUR
IN & OUT
DOOR USE

LED OSVETLENIE

Ekologické, ekonomické ale najmä výkonné
LED osvetlenie vhodné do akéhokoľvek stanu.
Odolné voči poveternostným podmienkam.
lampa LED 100W - poskytuje podobný svetelný
výkon ako 500W halogén
materiál: hliník/sklo
farebné prevedenie: biela

cena prenájmu 100W: 8,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 7,00 EUR

PRÍSLUŠENTVO
IN & OUT
DOOR USE

TANEČNÝ PARKET

Kvalitný tanečný skladací parket. Pre použitie v
interiéri aj exteriéri, skladací systém umožnuje
postaviť ľubovoľne veľký tanečný parket.
rozmer modulu: 30,5x30,5cm
farba: imitácia dreva

cena prenájmu: od 12,00 EUR/m2
(cena vrátane montáže a demontáže)

IN & OUT
DOOR USE

PÓDIUM NIVTEC

Profesionálne pódiové dosky značky NIVTEC.
Vďaka modulovatelnému systému vieme
vyskladať rôzne veľkosti pódia.
rozmer dosiek: 200x100cm, 100x100cm,
200x50cm, 100x50cm
výška: 20cm - 100cm (po 20 cm)
hrúbka: 9 cm
povrch: drevotrieska s povrchovou úpravou
materiál: hliníkový rám
záťaž: 750 kg/m2
príslušenstvo: zábradlie, schody, nohy, lišty

cena prenájmu: 10,00 EUR/m2

(cena vrátane montáže a demontáže)

PROMO STANY
IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 3 x 3m - obrandovaný
Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 3,00m x 3,00m
výška: 2,02m, stredová výška: 3,28m
hrúbka profilu: 35, 40, 45mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: čierna, limetkovo-zelená
prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 45,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 35,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 3 x 3m

Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 3,00m x 3,00m
výška: 2,02m, stredová výška: 3,28m
hrúbka profilu: 35, 40, 45mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: biela, čierna, zelená, červená, modrá
príslušenstvo: prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 65,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 55,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

PROMO STANY
IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 4,5 x 3m

Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 4,50m x 3,00m
výška: 2,02m, stredová výška: 3,28m
hrúbka profilu: 35, 40, 45mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: biela
príslušenstvo: prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 95,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 80,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 6 x 3m

Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 6,00m x 3,00m
výška: 2,02m, stredová výška: 3,28m
hrúbka profilu: 35, 40, 45mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: biela
príslušenstvo: prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 120,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 100,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

PROMO STANY
IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 4 x 4m

Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 4,00m x 4,00m
výška: 2,16m, stredová výška: 4,48m
hrúbka profilu: 45 mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: biela
prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 120,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 100,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

IN & OUT
DOOR USE

PROMO STAN 8 x 4m

Kvalitný, profesionálny rychlorozkladací stan
QUALYTENT a ATENTO. Nastaviteľná výška
stanu. Malé prepravné rozmery a váha.
rozmer: 8,00m x 4,00m
výška: 2,16m, stredová výška: 4,25m
hrúbka profilu: 40, 45 mm
materiál konštrukcie: eloxovaný hliník
materiál opláštenia: polyesterová textília
farba: biela
prepravný obal, kotvenie

cena prenájmu: 195,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 165,00 EUR

(cena prenájmu s kotviacimi gurtňami a obalom)

PLACHTY
DEKORAČNÝ
ZÁVES

PLACHTA
POLOVIČNÁ

cena prenájmu:
5,00 EUR
osobný odber:
3,50 EUR

cena prenájmu:
6,00 EUR
osobný odber:
5,50 EUR

OKNO
POLOBLÚK

OKNO
KLASICKÉ

cena prenájmu:
8,00 EUR
osobný odber:
7,00 EUR

cena prenájmu:
8,00 EUR
osobný odber:
7,00 EUR

PLACHTA
PLNÁ

PLACHTA
DVEROVÁ

rozmer: 3,00m

cena prenájmu:
3m:
7,00 EUR
os.odb.: 6,00 EUR
4m:
8,00 EUR
os.odb.: 7,00 EUR
4,5m: 8,50 EUR
os.odb.: 7,50 EUR

rozmer: 3,00m

cena prenájmu:
3m:
8,00 EUR
os.odb.: 7,00 EUR
4m:
9,00 EUR
os.odb.: 8,00 EUR

PRÍSLUŠENTVO
ZÁVAŽIE

váha: 15 kg

OHRIEVAČ

Výkon:1,5 kW

Závažie 2 - dielne, slúži na zaťaženie promo
stanov. Možnosť spojiť až 4 stany.

Ľahký infra ohrievač vhodný na použitie do
promo stanov. Odporúčame 1ks na cca 9m2

cena prenájmu: 4,00 EUR
osobný odber: 3,00 EUR

cena prenájmu: 20,00 EUR
osobný odber: 16,00 EUR

DAŽDOVÝ
ŽĽAB

Dažďový žľab na prepojenie viacerých stanov
cena prenájmu 3m dĺžka:		
osobný odber 3m dĺžka:		
cena prenájmu 4m dĺžka:		
osobný odber 3m dĺžka:		

3,00 EUR
2,50 EUR
4,00 EUR
2,50 EUR

PODLAHA

Plastová / drevená podlaha do promo stanov.
Ideálna pri nerovnom či nestabilnom podklade.
cena prenájmu: od 5,50 EUR / m2

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STÔL ŠTVORCOVÝ OCEAN

Kvalitný cateringový stôl štvorcového tvaru s
pevnou oceľovou skladacou konštrukciou.
rozmer tabule: 152 x 152 cm
výška: 76 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, hliníková obruba
príslušenstvo: prídavné nožičky na výšku 90 cm

cena prenájmu: 13,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 10,00 EUR
cena s obrusom: 18,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

STÔL OKRÚHLY OCEAN

Kvalitný cateringový stôl okrúhleho tvaru s
pevnou oceľovou skladacou konštrukciou.
rozmer tabule: priemer 152 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, (hliníková obruba)
príslušenstvo: obrus, elastický návlek, banketová sukňa, prídavné nožičky na výšku 90 cm

cena prenájmu d152 cm: 13,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 10,00 EUR
cena d152 cm s obrusom: 18,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR

MOBILIÁR
STÔL OCEAN OKRÚHLY S
ELASTICKÝM NÁVLEKOM

Kvalitný cateringový stôl okrúhleho tvaru s
pevnou oceľovou skladacou konštrukciou a
čiernym elastickým návlekom.
rozmer tabule: priemer 152 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, (hliníková obruba)
príslušenstvo: elastický návlek čierny, prídavné
nožičky na výšku 90 cm

cena d152 cm s návlekom: 21,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 18,00 EUR

STÔL OKRÚHLY KLASIK

Okrúhly cateringový stôl so šróbovacími nohami.

rozmer tabule: priemer 140 cm, 165 cm
výška: 74 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevotrieska s textil. poťahom
príslušenstvo: obrus, banketová sukňa

cena prenájmu d140 cm: 12,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 9,00 EUR
cena d140 cm s obrusom: 17,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 14,00 EUR
cena prenájmu d165 cm: 14,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 11,00 EUR
cena d165 cm s obrusom: 19,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 16,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STÔL OCEAN - OBDĹŽNIK

Kvalitný cateringový stôl obdĺžnikového tvaru s
pevnou oceľovou skladacou konštrukciou.
rozmer tabule: 183 x 76 cm, 122 x 76 cm
výška: 76 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, hliníková obruba
príslušenstvo: prídavné nožičky na výšku 90 cm

cena prenájmu 183 x 76 cm: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR
cena 183x76 cm s obrusom: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 12,00 EUR
cena prenájmu 122 x 76 cm: 8,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 6,00 EUR
cena 122x76 cm s obrusom: 12,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 10,00 EUR
IN & OUT
DOOR USE

STÔL OCEAN - OBLÚK 90°

Kvalitný cateringový stôl štvorcového tvaru s
pevnou oceľovou skladacou konštrukciou.
Použitím 4 ks je možné vytvoriť kruh.
rozmer tabule: 236/118 x 76 cm
výška: 76 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, hliníková obruba
príslušenstvo: obrus, dekorácie, stuhy, sukňa
prídavné nožičky na výšku 90 cm

cena prenájmu: 11,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 9,00 EUR
cena prenájmu s obrusom: 16,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STÔL OCEAN - POLOBLÚK

Kvalitný cateringový stôl poloblúkového tvaru s
oceľovou skladacou konštrukciou, vhodný ako
ukončenie či doplnok ku cateringovým stolom.
rozmer tabule: 1/2 183 cm
výška: 76 cm
materiál nohy: oceľ (čierna)
materiál tabule: drevo 18mm, hliníková obruba
príslušenstvo: obrus, dekorácie, sukňa, stuhy
prídavné nožičky na výšku 90 cm

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR
cena prenájmu s obrusom: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 12,00 EUR
IN & OUT
DOOR USE

PIVNÝ SET

Kvalitný skladací pivný set - 1 stôl a 2 lavice.
Vhodný na vonkajšie sedenie pre 8-10 osôb.
stôl: 220 x 50 x 76 cm
lavica: 220 x 25 x 46 cm
materiál nohy: oceľ (zelená)
materiál tabule: drevo s povrchovou upravou
príslušenstvo: obrus, návlek, sukňa, stuhy

cena prenájmu setu : 11,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 9,00 EUR
cena prenájmu stola: 7,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,50 EUR
cena prenájmu lavice: 3,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 2,50 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STAND BY STÔL - FLAMINGO

Elegantný stand by stôl - okrúhly, so skladacou
konštrukciou. Je možné ho vybaviť, obrusom,
návlekom alebo vrchným poťahom.
rozmer tabule: priemer 85 cm
výška: 113 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: sevelit 16mm, šedá/čierna
príslušenstvo: elastický návlek, poťah, obrus

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

STÔL FLAMINGO S NÁVLEKOM

Elegantný okrúhly stand by stôl s elastickým
návlekom a vrchným poťahom. Návlek a vrchný
obrus v rôznych farebných prevedeniach.
rozmer tabule: priemer 85 cm
výška: 113 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: sevelit 16mm
príslušenstvo: vrchný ochranný plast
farebné prevedenia: biela, čierna, červená,
limetkovo zelená

cena prenájmu: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR

(cena vrátane stand by stola FLAMINGO)

MOBILIÁR
STÔL FLAMINGO S NÁVLEKOM

Elegantný okrúhly stand by stôl s voľne
padavým návlekom a stuhou. Návlek a stuhy v
rôznych farebných prevedeniach.
rozmer tabule: priemer 85 cm
výška: 113 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: sevelit 16mm
príslušenstvo: vrchný ochranný plast
farebné prevedenia návlekov: biela

cena prenájmu: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR

(cena vrátane stand by stola FLAMINGO)

IN & OUT
DOOR USE

STAND BY STÔL - HEXAGONAL

Elegantný stand by stôl šesťuholníkového tvaru
so skladacou konštrukciu. Je možné ho
ľubovoľne spájať.
rozmer tabule: 80 a 92 cm
výška: 113 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: MDF
príslušenstvo: elastický návlek, poťah, obrus
rôzne farebné kombinácie návlekov

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR
cena prenájmu s návlekom: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

KAVIARENSKÝ STÔL - HEXAGONAL
Elegantný kaviarenský stôl šesťuholníkového
tvaru so skladacou konštrukciu. Je možné ho
vybaviť obrusom, elastickým návlekom.
rozmer tabule: 80 a 92 cm
výška: 74 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: MDF
príslušenstvo: elastický návlek, poťah, obrus
rôzne farebné kombinácie návlekov

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR
cena prenájmu s návlekom: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR
IN & OUT
DOOR USE

KAVIARENSKÝ STÔL - FLAMINGO
Elegantný kaviarenský stôl - okrúhly, so
skladacou konštrukciu. Je možné ho vybaviť
obrusom, elastickým návlekom.

rozmer tabule: 85 cm
výška: 74 cm
materiál nohy: oceľ (šedo-čierna)
materiál tabule: sevelit 16mm
príslušenstvo: elastický návlek, poťah, obrus
rôzne farebné kombinácie návlekov

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,00 EUR
cena prenájmu s návlekom: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 13,00 EUR

MOBILIÁR
NEW

STAND BY STÔL - KUBO

Designový stand by stôl. Jednoduchá a veľmi
funkčná konštrukcia, umožnňujúca stohovanie
a spájanie viacero stolov. Široká škála využitia.
rozmer tabule: 70 x70 cm
výška: 112 cm
materiál nohy: oceľ s hliníkovými lištami
materiál tabule: drevotriesková doska 18 mm
farba konštrukcie: biela s hliníkovou lištou
farba vrchnej dosky: biela

cena prenájmu: 15,00 EUR

NEW

CONIC BOX TABLE SET

Atraktívny a elegantný designový stand by stôl
s veľkou vrchnou doskou a odkladacím boxom.
Vhodný ako bar. Možnosť podsvietenia.
rozmer tabule: 150 x 150 cm
výška: 112 cm
materiál stolu: polyetylén
materiál dosky: drevo
farebné preved. stola: biela, čierna, limetková
príslušenstvo: LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 40,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

CONIC - LIMETKOVÝ

Multifunkčný designový stand by stôl, ktorý
dodá Vášmu eventu nový vzhľad. Pomocou
doplnkov má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: limetková / biela
príslušenstvo: LED osvetlenie, vkladací box,
upside kit, chladiaci box, samoobslužná vitrína

cena prenájmu setu: 20,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

CONIC - ČIERNY

Multifunkčný designový stand by stôl, ktorý
dodá Vášmu eventu nový vzhľad. Pomocou
doplnkov má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: čierna / biela
príslušenstvo: LED osvetlenie, vkladací box,
upside kit, chladiaci box, samoobslužná vitrína

cena prenájmu setu: 20,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

CONIC - BIELY

Multifunkčný designový stand by stôl, ktorý
dodá Vášmu eventu nový vzhľad. Pomocou
doplnkov má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: čierna / biela
príslušenstvo: LED osvetlenie, vkladací box,
upside kit, chladiaci box, samoobslužná vitrína

cena prenájmu setu: 20,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

STAND BY STÔL - CONIC SEKT

Elegantný designový stand by stôl s vrchnou
tabulou a nádobou prispôsobenou na
uskladnenie a chladenie sektu alebo vína.
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: biela, čierna, limetková
príslušenstvo: LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 25,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STAND BY STÔL - CONIC SHELF

Elegantný designový stand by stôl so
samoobslužnou cateringovou vytrínou. Pútavé
servírovanie jedál a nápojov. Police 3+1.
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
rozmer vytríny: 70 x 70 x 70 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: biela, čierna, limetková
farebné prevedenie vitríny: biela

cena prenájmu setu: 30,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

IN & OUT
DOOR USE

CONIC RGB LED SET

Pomocou tohoto setu vytvoríte z nábytku rady
CONIC jedinečný designový prvok. Diaľkovým
ovládaním meníte farbu a módy svietenia.
funkcie:
- zmena farby škála RGB (nastavenie intenzity)
- svietenie, prechod, blikanie, stmievanie, random (široká škála módov)
príslušenstvo: dialkové ovládanie, nabíjačka

cena prenájmu setu: 10,00 EUR

(cena vrátane diaľkového ovládania, nabíjačky
bez stola CONIC)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STAND BY STÔL - CONIC BOX

Multifunkčný designový stand by stôl s odkladacím boxom. Široká škála využitia
(chladenie nápojov, občerstvenie, dekorácia.. )
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén
rozmer boxu: 67 x 67 x 25 cm
materiál: polyetylén
farebné prevedenie: biela, čierna, limetková
príslušenstvo: dekoračný rám, priesvitný vrch

cena prenájmu setu: 25,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

IN & OUT
DOOR USE

CONIC UPSIDE DOWN KIT

Atraktívny a elegantný designový stand by stôl
otočený „hore nohami“ s robustnou vrchnou
doskou. Široká škála využitia doplnkov!
rozmer tabule: 80 x 80 cm
výška: 112 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie dosky: biela, čierna
farebné preved. stola: biela, čierna, limetková
príslušenstvo: LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 25,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

MOBILIÁR
NEW

CONIC BIG TABLE SET

Veľký stand by stôl tvorení 4ks CONIC stolmi
a veľkou stolovou doskou. Rozhodne zaujme v
každom priestore! Možnosť podsvietenia.
rozmer tabule: 200 x 200 cm
výška: 112 cm
materiál stolu: polyetylén
materiál dosky: drevo
farebné prevedenie: biela, čierna
príslušenstvo: LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 100,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

NEW

CONIC TABLE SET

Atraktívny a elegantný designový stand by stôl
s vrchnou doskou ktorá rozširuje možnosti využitia stolu CONIC. Možnosť podsvietenia.
rozmer tabule: 100 x 100 cm
výška: 112 cm
materiál stolu: polyetylén
materiál dosky: drevo
farebné preved. stola: biela, čierna, limetková
príslušenstvo: LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 25,00 EUR
(cena vrátane stola CONIC)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

CONIC LOUNGE

Multifunkčný designový stolík, ktorý dodá
Vášmu eventu nový vzhľad. Pomocou doplnkov
má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 40 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: biela
príslušenstvo: LED osvetlenie, vkladací box,
upside down kit, chladiaci box, samoob. vitrína

cena prenájmu setu: 16,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

CONIC LOUNGE TABURETKA

Elegantná designová taburetka, ktorá dodá
Vášmu eventu nový vzhľad. Pomocou doplnkov
má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 40 cm + sedák
materiál: polyetylén, eko koža
farebné prevedenie: biela
farebné prevedenie sedáku: čierna
príslušenstvo: LED osvetlenie, operadlo

cena prenájmu setu: 18,00 EUR
cena setu s operadlom: 20,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

CONIC LOUNGE SET

Multifunkčný designový set na sedenie aj so
stolíkom, dodá Vášmu eventu nový rozmer.
Pomocou doplnkov má širokú škálu využitia!
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 40 cm + sedák
materiál: polyetylén, akryl, eko koža
farebné prevedenie: biela
farebné prevedenie sedáku: čierna
príslušenstvo: LED osvetlenie
CONIC LOUNGE SET obsahuje:
1 stôl, 2x taburetka, 2x taburetka s operadlom

cena prenájmu setu: 100,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

CONIC SVETLO

Elegantné svetlo vytvorené z multifunkčnho
Conic Lounge stolíka. Dlhé závesné lanko
umožnuje svetlo zavesiť prakticky kdekoľvek.
rozmer tabule: 70 x 70 cm
výška: 40 cm
materiál: polyetylén, akryl
farebné prevedenie: biela, čierna
príslušenstvo: osvetlenie, LED osvetlenie

cena prenájmu setu: 18,00 EUR
(cena bez RGB svetla)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

CONIC BAR

Elegantný designový barový set vytvorený zo
stolov CONIC. Stoly je možné nadpájať a rôzne
kombinovať. Široká škála využitia!
rozmer stola: 200 x 70 cm
výška: 110 cm
materiál: polyetylén, drevo
farebné prevedenie stola: biela, čierna, zelena
farebné prevedenie dosky: čierna, biela
príslušenstvo: LED osvetlenie
CONIC BAR obsahuje:
2 stand by stôl CONIC, 1 Barová doska

cena prenájmu setu: 50,00 EUR

IN & OUT
DOOR USE

STOLIČKA JUNE

Designová plastová stolička s operadlom, stohovateľná. Veľmi pohodlný posed. Široká škála
využitia, pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
rozmer sedáku: 48x43 cm
výška: 44 cm
celková výška: 80 cm
materiál
farebné prevedenie: čierna

cena prenájmu: 2,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 2,00 EUR

MOBILIÁR
STOLIČKA BRILIANT

Pohodlná čalúnená stolička s vysokým
operadlom. Široká škála využitia, s použitím
návleku vhodná pre VIP akcie. Stohovateľná.
rozmer sedáku: 40 x 38 cm
výška: 47 cm
celková výška: 95 cm
farba čalúnenia: čierna so žltým vzorom
farba rámu: čierno - šedá
príslušenstvo: elastický návlek, návlek, mašla

cena prenájmu: 3,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 3,00 EUR

STOLIČKA BRILIANT S NÁVLEKOM
Pohodlná čalúnená stolička s vysokým
operadlom s elastickým návlekom. Možnosť
elastickej alebo klasickej stuhy rôznych farieb.
rozmer sedáku: 40 x 38 cm
výška: 47 cm
celková výška: 95 cm
farba návleku: biela, čierna
farba stuhy: na zavolanie

cena prenájmu s návlekom: 5,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,00 EUR
cena s návlekom a stuhou: 6,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 6,00 EUR

MOBILIÁR
STOLIČKA KLASIK

Klasická konferenčná stolička s čiernym
čalúnením, širokým a pohodlným posedom.
Stoličky sú stohovateľné.
rozmer sedáku: 38x39 cm
výška: 48 cm
celková výška: 88 cm
farba: čierna
farba rámu: čierna
príslušenstvo: návlek, mašla

cena prenájmu: 2,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 2,00 EUR

STOLIČKA KLARUP

Designová plastová stolička s drevenými
nohami. Veľmi pohodlný posed. Stoličky nie sú
stohovateľné
hĺbka sedáku: 42cm
výška sedáku: 49 cm
celková výška: 87 cm
farba sedadla: čierna / biela
integrované sedadlo

cena prenájmu: 7,00 EUR

MOBILIÁR
STOLIČKA ENSOR

Štýlová stand by stolička s čiernym koženým
poťahom, extra pevné prevedenie konštrukcie,
opierka na nohy. Stolička je stohovateľná.
rozmer sedáku: d 47 cm
výška: 80 cm
celková výška: 100 cm
šírka: 46 cm
materiál: oceľ, koža
farba: strieborná, čierna

cena prenájmu: 5,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 4,00 EUR

STOLIČKA BLAZE

Veľmi elegantná designová stand by stolička s
opierkou na nohy, s čiernym koženým poťahom,
príjemný posed. Vhodná na VIP akcie.
rozmer sedáku: 39 x 39 cm
výška: 83 cm
celková výška: 95 cm
šírka: 47 cm
materiál: oceľ, koža
farba: strieborná, čierna

cena prenájmu: 6,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

STĹPIK ELEGANCE

Elegantné stĺpiky určené na vymedzenie či oddelenie priestoru alebo prechodu na banketoch,
večierkoch a iných spoločenských podujatiach.
výška: 95 cm
dĺžka lana: 160 cm
váha: 7,9 kg
materiál: leštená nerezová oceľ
farba: strieborná
príslušenstvo: lano čierne, lano červené

cena prenájmu: 6,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,00 EUR
(cena prenájmu s lanom podľa výberu)
IN & OUT
DOOR USE

STĹPIK FLAIR

Klasické stĺpiky s pásom určené na oddelenie
priestoru alebo prechodu, vhodné pre využitie
na firemných akciách alebo prezentáciach.
výška: 100 cm
dĺžka lana: 200 cm
váha: 9,0 kg
materiál: leštená nerezová oceľ
farba: strieborný stĺpik, čierny pás bez potlače
príslušenstvo: držiak dokumentov A4

cena prenájmu: 6,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 5,00 EUR
(cena prenájmu aj s pásom)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

PARAVÁN

Ľahký a mobilný oddeľovač priestoru. Paraván
má kolieska, veľmi jednoduchá manipulácia.
Možnosť viacerých farebných prevedení.
výška: 170-200 cm
šírka: 145 cm
hĺbka: 55 cm
materiál: kov, textilia
farba: čierna / biela

cena prenájmu: 30,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 24,00 EUR

REČNÍCKY PULT

Designový rečnícky plastový pult. Do pultu je
možné vložiť LED osvetlenie a zvoliť tak jeho
farbu.
výška: 120 cm
šírka: 62 cm
hĺbka: 62 cm
materiál: PVC
farba: biela ( pomocou LED osvetlenia možnosť
zvoliť ľubovoľnú farbu )

cena prenájmu: 55,00 EUR
cena s LED osvetlením: 60,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

VYKUROVACÍ HRÍB

Vykurovací nerezový hríb na propán-butánové
bomby s výkonom 13 kW, vhodný do stanu alebo na vonkajšie použitie. Bezpečnostná poistka.
výška: 221 cm
šírka taniera: 85 cm
váha: 20 kg (bez PB bomby)
výkon: 13 kW ( cca 20-25 m2)
výbava: PB bomba 10 kg

cena prenájmu bez PB: 30,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 25,00 EUR
cena prenájmu s PB: 55,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 50,00 EUR
IN & OUT
DOOR USE

VYKUROVACIE TELESO

Infražiarič HLW 15 má široké spektrum využitia
pre outdoorové a indoorové vykurovanie.
Ohrieva priamo osoby, nie vzduch!
rozmery: 48x12x8 cm
váha: 35 kg
výkon: 1,5 kW
pripájací kábel dlhý 3m
rýchla a jednoduchá montáž

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 16,00 EUR

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

SLNEČNÍK

Závesný slnenčík s vetracími otvormi poskytuje
skvelú UV ochranu, zadrží najmenej 97% ultrafialového žiarenia. Jednoduchá obsluha.
výška: 260 cm
priemer: 300 cm
váha: 17 kg
farebné prevedenie: béžová

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 16,00 EUR
(cena vrátane dlaždíc)

CHLADENIE / VYKUROVANIE
Mobilné chladiace jednotky
Mobilné klimatizácie
Naftové vykurovanie
Elektrické vykurovanie
Vykurovanie na PB bomby

cena prenájmu: na zavolanie

MOBILIÁR
PREMIETACIE PLÁTNO

Biele projekčné plátno s dobrými pozorovacími
uhlami. V ponuke aj obojstranné plátna.
Mobilný stojan s trojnožkou zaisťujúci stabilitu.
rozmer plátna: 143x143, 300x200, 400x300 cm
výška stojana : 154 - 264 cm
materiál: kov / plast
farba: šedá, biela

cena plátna 143x143 cm: 25,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 20,00 EUR
cena plátna 300x200 cm: 80,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 68,00 EUR
cena plátna 400x300 cm: 140,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 119,00 EUR

PROJEKTOR

Profesionálne projektory pre kvalitnú a dobre
pozorovateľnú projekciu. K dispozícii projektory
s výkonom 3000 ANSI a 7000 ANSI.
rozlíšenie: 640 x 480 až 1600 x 1200 bodov
pomer strán 4:3, 16:10 (native)
normy: NTSC/PAL/SECAM
príslušenstvo: ďiaľkové ovládanie, ukazovátko

cena projektoru 3000 ANSI: 50,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 45,00 EUR
cena projektoru 7000 ANSI: 270,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 250,00 EUR
(cena vrátane kabeláže)

MOBILIÁR
TABUĽA FLIPCHART

Magnetický flipchart s lakovaným kovovým povrchom, popisovateľný za sucha stierateľnými
popisovačmi. Úchyty na papierové bloky.
výška tabule: 100cm
šírka tabule: 70 cm
výška: 165 -185 cm
materiál: kov / plast
farba: šedá, biela
príslušenstvo: popisovače, stierka, magnetky,
papierový blok

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR
(cena vrátane stierky a popisovača)

IN & OUT
DOOR USE

STOJAN NA PROSPEKTY

Veľmi pekný, stabilný stojan na prospekty do
veľkosti A4 so 4 priečkami . Stojan je možné
zložiť do malých prepravných rozmerov.
výška: 140 cm
šírka: 26 cm
hĺbka: 40 cm
váha: 4,3 kg
materiál: kov / plast
farba: čierna / strieborná
príslušenstvo: prepravný obal

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR
(cena vrátane prepravného obalu)

MOBILIÁR
IN & OUT
DOOR USE

ŠTENDER

Jednoduchý pevný lineárny kovový štender.
Predlžovacie ramená s dĺžkou 40 cm na oboch
stranách a veľké kolieska 100 mm s brzdou.
výška: 167-200 cm
šírka: 144 cm
hĺbka: 55 cm
materiál: kov s povrchovou úpravou
farba: chróm
príslušenstvo: ramienka

cena prenájmu: 15,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 10,00 EUR
(cena vrátane 40 ks ramienok)

IN & OUT
DOOR USE

STOJAN NA VRECIA

Stojan umožnuje jednoduché a rýchle uchytenie
veľkých vriec na odpad a následnú ľahkú manipuláciu s nimi. K dispozícii stojan bez poklpou.
výška: 110 cm
priemer obruče: 50 cm
materiál: kov

cena prenájmu: 4,50 EUR
cena pri osobnom odbere: 3,50 EUR
(cena bez vreca)

GASTRO
GRIL

Profesionálny plynový gril. Vybavený
piezoelektrickým zapaľovaním a poistným
ventilom s tepelnou pojistkou.
rozmery: 650 x 530 x 250 mm
výkon: 10 kW
materiál: nerez / kov / plast
výbava: PB bomba 10 kg, hadica s ventilom
príslušenstvo: grilovací rošt

cena prenájmu: 25,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 20,00 EUR
cena prenájmu s PB: 50,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 45,00 EUR
(cena vrátane PB bomby)

PRENOSNÝ VARIČ

Profesionálny, prenosný plynový varič.
Široká škála využitia, vhodný pre veľkokapacitný ohrev. Dobrá stabilita a vysoká nosnosť!
rozmery: 440 x 440 x 200 mm
výkon 7,5 kW
materiál: oceľ
výbava: PB bomba 10 kg, hadica s ventilom

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 15,00 EUR
cena prenájmu s PB: 45,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 40,00 EUR

GASTRO
ČOKOLÁDOVÁ FONTÁNA

Čokoládová fontána Sephra Select vhodná na
menšie a stredné eventy. Je vhodná pre čokoládu, sýrové fondue, barbeque.. Veľmi tichý chod.
výška: 425 mm
výška kaskády: 225 mm
priemer nádoby: 230 mm
objem: 1,8 l
materiál: nerezová oceľ, plast
farba: nerez, čierna
príslušenstvo: kaskády, napichovadlá, misky

cena prenájmu: 50,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 40,00 EUR
(cena bez čokolády)

CHAFING

Celonerezový chafing s odnímateľným vekom
so zásobníkmi na gastrogel, slúžiaci k ohrevu
jedál.
šírka: 61 cm
výška: 32 cm
hĺbka: 35 cm
materiál: nerez
príslušenstvo: nádoba GN 1/1, GN 1/2, GN1/3
zásobníky, gastrogel..

cena prenájmu: 10,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 8,50 EUR
(cena vrátane nádob, bez gelu)

horiaci gel: 2,00 EUR

GASTRO
GASTRONÁDOBA NA KÁVU, ČAJ

Veľmi exluzívna nádoba na kávu alebo čaj s
ohrevom pomocou gastrogélu. Vhodná aj na
eventy väčšieho rozsahu.
výška: 545 mm
rozmer nádoby: 310x335 mm
objem: 10,5 l
materiál: nerezová oceľ, plast
farba: nerez
príslušenstvo: gastrogél, gastro nádoby

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 17,00 EUR
(cena bez gelu)

horiaci gel: 2,00 EUR

VARNÁ TERMOSKA

Varná termoska z nerezovej oceli určená na
varenie či ohrev nápojov s regulátorom teploty.
Nieje vhodná na nápoje ako čokoláda či mlieko.
výška: 602 mm
rozmer nádoby: 384 x 268 mm
objem: 20 l
materiál: nerezová oceľ, plast
farba: nerez
potrebné el. napájanie

cena prenájmu: 20,00 EUR
cena pri osobnom odbere: 17,00 EUR

GASTRO
TANIERE

Servis jedál - viac informácii o kompletnej
ponuke na zavolanie.

ceny prenájmu
plytký tanier: 			
polievkový tanier:		
dezertný tanier:			
tanier vlnovka - hranatý:
miska malá:			
finger miska sklenená :
(ilustračná fotografia)

0,25
0,25
0,20
0,30
0,25
0,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

POHÁRE

Servis nápojov - viac informácii o
kompletnej ponuke na zavolanie.

ceny prenájmu
pohár sekt: 			
0,25
pohár na biele víno:		
0,25
pohár na červené víno:
0,25
pohár nealko:			
0,20
šálka na kávu s podšálkou: 0,40
džbán sklenený: 		
1,80
(ilustračná fotografia)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

GASTRO
PRÍBORY A INVENTÁR

Servis jedál a nápojov - viac informácii o
kompletnej ponuke na zavolanie.

ceny prenájmu
lyžica polievková: 		
vydlička stolová:		
nôž stolový:			
vydlička/lyžička dezertná:
lyžička kávová:			
finger lyžička porcelánová:
(ilustračná fotografia)

0,20
0,20
0,20
0,18
0,18
0,25

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

KUCHYNSKÝ INVENTÁR

Viac informácii o kompletnej ponuke na
zavolanie.

ceny prenájmu
kliešte servírovacie: 		
naberačka: 			
lopatka dezertná:		
misa nerezová:			
misa šalátová:			
podnos dezertný:		
podnos, nerez / plast		
(ilustračná fotografia)

1,20
1,20
1,20
4,00
3,50
3,50
2,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

TEXTÍLIE
NÁVLEKY, OBRUSY, TEXTÍLIE

Široká ponuka návlekov, obrusov, textílií a
stúh. Rôzne druhy materiálov a farieb.
-

klasické
elastické
atypické
široké spektrum farebného prevedenia

cena prenájmu : na zavolanie

BANKETOVÉ SUKNE

Banketové sukne pre cateringové a
banketové stoly. Skladané / riasené s
ukončením na suchý zips.

materiál: polyester s teflónovou úpravou.
výška: 75 cm
dĺžka: rôzne dĺžky
farba: biela
príslušenstvo: suchý zips, klipy

cena prenájmu: 3,50 / bm

DEKORÁCIE
DEKORAČNÉ TEXTÍLIE, DEKORÁCIE
Sme si vedomý hodnoty vizuálne vnímaného
priestoru, preto Vám ponúkame širokú škálu
dekoračných prvkov a textílií.
ponúkame služby:
- profesionálneho dizajnéra
- profesionálneho kvetinára

cena prenájmu a služieb: na zavolanie
(ilustračná fotografia)

CARVING

Inšpiratívny dekoračný a gastronomický zážitok
ponúkame aj v podobe vyrezávaného ovocia
alebo zeleniny.

cena služby: na zavolanie

Kancelárie a sklady:
MT Agency, s.r.o., Pluhová 49, 831 03 Bratislava, Slovenská republika
0903 435 614, 0903 213 646, 0903 699 090
www.mtagency.sk, info@mtagency.sk
sklad: pondelok - piatok: 9.00 - 15.00h
V inom termíne po dohode 0911 423 742

