Tilläggstjänster beställs senast två veckor innan hyrestillfället.

AV-utrustning

Blädderblock med tuschpennor:  kr/dag

Musik- och förstärkaranläggning:  kr/kväll

Blädderblock kan ställas fram med hopfällbart stativ
levereras med tuschpennor.

Förstärkaranläggning bestående av två högtalare, kanaliga förstärkare med tele- och XLR-ingångar. Det
finns möjlighet att koppla till iPod eller dator. Till förfogande finns också  st CD-växlare för  skivor och
en dynamisk mikrofon med sladd. Dessa måste bokas
separat men ingår i hyran av anläggningen. All musik
måste upphöra senast kl ..

Whiteboard med tuschpennor:  kr/dag
Whiteboard ställs fram levereras med tuschpennor.

Bordslinne och porslin
Dukar (kallmanglade, vita) x cm  kr/st

Trådlösa mikrofoner:  kr/kväll

Servetter (kallmanglade, vita) x cm  kr/st

Två stycken handhållna mikrofoner samt ett headset.

Servetter brutna
(kallmanglade, vita) x cm

Videokanon:  kr/kväll
I hyran för AV-utrustning ingår att den ställs upp på
plats i lokalen och testkörs. Vi tillhandahåller dock ej
support på hyresgästens dator när det gäller inställningar för att visa bilder via videokanonen.
Vi har två videokanoner:
Videokanon  är av märket Canon LV-. Anslutningar för bild är:  analoga VGA,  S-video,  Video.
Videokanon  är av märket Acer H5350. Anslutningar för bild är:  HDMI,  analog VGA,  S-video, 
Video anslutningar.
DVD och VHS-spelare finns och kan anslutas till videokanon. Observera att förstärkaranläggningen måste kopplas till för att få ljud.
Overhead:  kr/kväll

 kr/st

Dukarna och servetterna levereras vikta liggandes i
lokalen tillsammans med retursäck vid hyrestidens
början. Efter användning lägges dukarna i retursäcken. Brutna servetter är brutna i en variant på biskopsmössa och levereras vikta men ej monterade.
Rehnska porslinet:

 kr/kuvert

Vårt praktporslin är kopia av ostindiskt porslin designat av en av -talets mest tongivande konstnärer,
Jean Eric Rehn. I kuvertet ingår: st flat heltallrik, st
flat halvtallrik,  st djuptallrik,  st assiett,  st kaffekopp med fat, bestick i nysilver,  st vinglas,  st
selterglas,  st snapsglas och  st champagneglas. Vid
förhyrning av porslin ingår även tillgång till kannor,
terriner, uppläggningsfat och uppläggningsskålar.
Styckepris för enstaka glas, fat, skålar m.m. är  kr.
Levande ljus, lyktgata och eldkorgar

Det finns en overheadprojektor.

Ljusstakar med ljus, styckepris:  kr/kväll.

I hyran för AV-utrustning ingår att den ställs upp på
plats i lokalen och testkörs.

Lyktgata:  kr

Elpiano:  kr/kväll
Vi har ett anslagskänsligt elpiano om  oktaver - Casio AT-. Pianot har sustainpedal och inbyggda högtalare. Pianot kan också kopplas till förstärkaranläggningen.

Vi erbjuder lyktgata med  lyktor längs
trädgårdsgången fram till ingången för  kr. eller
styckepris per lykta:  kr/kväll
Eldkorgar  par för  kr; för påfyllnad  kr
Eldkorgar kan erbjudas där vaktmästaren tänder upp
en famn ved i eldkorgarna vid ankomst av gäster.

Framdukning, disk och städning
Framplockning och
arbetande personal

dukning:



kr/tim

och

Vi åtar oss gärna att ställa i ordning inför festen.
Dock inte bordsplaceringar. Allt arbete sker utanför
hyrestiden och ingen lokalhyra debiteras under tiden
för iordningställandet. Debitering avser varje
påbörjad timme för en personal.
Städning och sophantering:  kr/tim och arbetande
personal utanför hyrestid
Vi åtar oss gärna att städa efter festen. Städning
debiteras per varje påbörjad timme, prisuppgiften
avser en städare. All städning av städpersonal sker
utanför hyrestiden och ingen lokalhyra debiteras

under städtiden. OBS! Kunden kan placera tomglas
och sopor på sådant sätt att hanteringen underlättas,
vilket i sin tur påverkar debiteringen av
tilläggstjänsten.
Disk och arbetande personal inom hyrestid: 
kr/tim och person
Vi åtar oss gärna att diska under festen. Diskning
debiteras per varje påbörjad timme, prisuppgiften
avser en diskare dock minimum  timmar. Vi kan
erbjuda personal i -talsenlig klädsel att hjälpa till
med framplockning och bortplockning av porslin och
buffé, servering av välkomstdrink, enklare servering
m.m. OBS! Kunden kan placera disk på sådant sätt
att hanteringen underlättas, vilket i sin tur påverkar
debiteringen av tilläggstjänsten.

Har ni något annat ni funderar över så hör gärna av er på telefon -   eller mejla oss på
expeditionen@kristnehovsmalmgard.se så ska vi hjälpa er.

