Prisliste på telte mm. 2017 alle priserne er inkl. moms
Alle vores telte er certificeret, efter de nye regler fra 2015. Teltduge er lavet af godkendte materialer,
som er brandhæmmende og opfylder myndighedernes strengeste krav.
Op/nedtagning af teltene er inkl. i prisen
Telt 6 m. bredt
Telt 9 m. bredt
Telt 12 m. bredt
6x3
18 pers. 2.500,00
18 m2
6x4
22 -2.875,00
24 m2
6x5
25 -3.125,00
30 m2
6x6
30 -3.250,00
36 m2
6x7
38 -3.750,00
42 m2
6x8
42 -4.125,00
48 m2
6x9
50 -4.375,00
54 m2
6 x 10 54 -4.875,00
60 m2
6 x 11 60 -5.125,00
66 m2
6 x 12 64 -5.250,00
72 m2
6 x 15 80 -6.500,00
90 m2
6 x 18 100 -7.750,00 108 m2
Kan leveres op til 300 m. i længden
Standard sidehøjde på 2,2 m og 3,3 m i kip og
vinduer langs den ene side

9x 3
24 pers. 3.375,00
27 m2
9x 6
48 -4.625,00
54 m2
9x 9
72 -5.875,00
81 m2
9 x 12
100 -8.125,00
108 m2
9 x 15
125 -9.250,00
135 m2
9 x 18
150 -11.125,00
162 m2
9 x 21
170 -13.000,00
189 m2
9 x 24
200 -14.750,00
216 m2
Kan leveres op til 300 m. i længden
Standard sidehøjde på 2,2 m og 3,8 m i kip og
vinduer på den ene side

12 x 6
65 -6.125,00 72 m2
12 x 9
100 -8.500,00 108 m2
12 x 12
135 -10.375,00 144 m2
12 x 15
170 -12.750,00 180 m2
12 x 18
205 -15.375,00 216 m2
12 x 21
245 -17.875,00 252 m2
12 x 24
270 -20.500,00 288 m2
12 x 27
310 -23.000,00 324 m2
Kan leveres op til 300 m. i længden
Standard sidehøjde på 2,2 m og 4,4 m i kip og
vinduer på den ene side

Rund ende til 9 m. telt

Telt 15 m. bredt

Indgangsportal til telt

Gavlparti med vinduer

Indgangsportalen vil altid tage det værste
sus og træk udefra.
3 x 3 m. ved samtidig teltleje
1.500,00
3 x 6 m. ved samtidig teltleje
3.000,00
3 x 9 m. ved samtidig teltleje
4.500,00
Indgangsportalen kan laves op til 90 m. lang
og kan benyttes til alle telttyper.

Vinduer i gavlen af teltet som går helt til kip

31 m2 ca. 25 pers.

3.875,00 15 x 15 210 pers. 17.125,00 225 m2
15 x 18 250 --20.500,00 270 m2
Gulv / dansegulv
15 x 21 300 --23.750,00 315 m2
Vi anbefaler at vælge gulv til teltet, dette giver
Rund ende til 6 m. telt
15 x 24 340 --27.375,00 360 m2
14 m2 ca. 12 pers.
Pristillæg
1.875,00 en samlet helhed, og nedsætter kondensdannelse. 15 x 27 390 --30.750,00 405 m2
Plast gulv koks grå kun på jævnt underlag 50,00 15 x 30 430 --34.250,00 450 m 2
Sidehøjde på teltene
Plastgulv u/ samtidig leje af telt u/ mont.
60,00 15 x 33 480 --37.625,00 495 m2
Alle telte i 6 m. 9 m. og 12 m. leveres med
Plastgulv u/ samtidig leje af telt m/ mont.
70,00 15 x 36 520 --41.000,00 540 m2
2
standard sidehøjde på 2,2 m. men kan også
Dansegulv teak parket (prof.) pr. m
162,50 15 x 39 570 --44.500,00 585 m2
laves med en sidehøjde på 2,4 m. og 3,5 m.
Trægulv v/samtidig teltleje
60,00 15 x 42 610 --45.500,00 630 m2
dette giver en god volumen i teltet.
Rengøring af gulv pr. kvm.
12,50 Kan leveres op til 240 m i længden
Ekstra sidehøjde på 2,4 m tillægges 25 %
Scene/podiegulv kan også brugs som gulv på et
Standard sidehøjde på 2,4 m og 5,3 m i kip og
Ekstra høje sider på 3,5 m tillægges 40 %
meget ujævnt underlag. Ring for at høre mere.
vinduer langs den ene side
Pristillæg

og giver en flot udsigt og et stort lysindfald
Vinduesgavl én ende til 6 m. telt
1.250,00
Vinduesgavl én ende til 9 m. telt
1.690,00
Vinduesgavl én ende til 12 m. telt
2.250,00
Vinduesgavl én ende til 15 m. telt
2.850,00

Dørpartiet til telte kan anvendes i alle telttyper
og sikre mod kulde og træk i den kolde tid,
Teltkorridor kan med fordel laves mellem telt
nøglelåsen giver samtidig et minimum af fysisk
og hus.
0,75 m. -- 1,5 m.
2.225,00 sikkerhed.
2.450,00
1,6 m. -- 3 m.
2.450,00 Dørparti af glas med aflåselig dør
1.325,00
3,1 m. – 4,5 m.
3.675,00 Glas parti u/ dør til telt 3 m. bred
Fast side u/vindue
800,00

3.000,00 Ekstra tilbehør til telte
375,00 Alle telte leveres som standard med vinduer i én
4.750,00 side af teltet, hvis det ønskes kan der tilvælges
5.250,00 vinduer på flere sider.
Ekstra vinduer pr. 3 m
62,50
Træhus julehus / overnatningshus
Sider i blå/hvid – grøn/hvid – rød/hvid
0.00
weekend
2.750,00 Panorama vinduer pr. 3 m
375,00
1 uge
4.375,00 Panorama gavl til 9 m
625,00
2 uger
6.875,00 Panorama tagdug til 9 m
1250,00
Innerlining til 6 - 9 - 12 m pr. m2
79,00
Runde telte
Akustik innerlining 3 x 4,5 m
845,00
Pagode telt Ø 6 m. ca. 25 pers. 28 m2
4.000,00
Pagode telt Ø 9 m. ca. 60 pers. 63 m2
7.500,00 Grilltelt / grill
Rundt telt Ø 6 m. ca. 25 pers. 28 m2
3.625,00 Grilltelt 3 x 3 m inkl. rengøring
3.000,00
Rundt telt Ø 9 m. ca. 60 pers. 63 m2 7.375,00 Grilltelt 6 x 3 m inkl. rengøring
3.450,00
Grill u/spyd 50 pers. 60 x150 cm
625,00
Spidstelte firkantet
Grill m/spyd 50 pers. 60 x 150 cm
800,00
Disse flotte pagodetelte pynter på enhver
Grill m/låg til pattegris 50 x 150 cm
950,00
udstilling eller messe med de høje spir.
Gasgrill 6 brænder 112 x 50 cm
950,00
3 x 3 m. med vinduer på én side
2.750,00
5 x 5 m. med vinduer på én side
3.695,00 Sikkerhedsudstyr
6 x 6 m. med vinduer på én side
5.325,00 Ud lamper til telte pr. stk.
250,00
Nødbelysning til telte pr. stk.
315,00
Betonklodser til surring af telte
Håndslukningssprøjte til vand
315,00
Betonklodser mellem (220 kg)
275,00 Trykvand slukker
315,00
Betonklodser stor (320 kg)
300,00
3 x 3 m. med disk på én side
Ekstra diske pr. stk.
8 kantet med disk på 7 sider Ø 4,5 m.
6 kantet med disk på 5 sider Ø 6 m.

Hvis de er i tvivl om pladsforholdene hos dem,
kommer vi gerne ud og foretager opmåling og
kommer med forslag til løsning af opgaven.
Dette koster 625,00 og modregnes i beløbet for
en evt. senere ordre.

Dørparti / glasparti / faste side til telte Scene / podie

Telt korridor 2 m. bred

Salgsbod

Opmåling

Scene op fra 20 - 50 cm. høj pr.m2
125,00
Scene 1 m. høj pr. m2
185,00
Scene med afrundet forkant tillæg
500,00
Trappe til scene 50 cm. høj
565,00
Trappe m/ gelænder til scene1mhøj
815,00
Ved nivellering af scene på ujævnt
underlag beregnes dette særskilt.
Scene kan også opbygges helt rund Ø 6 m.

Varme
Gasvarmeovn 4 kW
275,00
Gasvarmer paddehat 11 kW
400,00
Terrassevarmer med glasrør
499,00
Varmekanon elektrisk 380 V 9 kW
325,00
Varmekanon m/gas 23kW ex. forbrug 1.125,00
Varmekanon m/gas 50kW ex. forbrug 1.500,00
Affugter til telte 55 l. pr. døgn
750,00
Gas til varmekanon og ovne à11 kg. dagspris

Træhus / julehus
Træhus 1 weekend
Træhus 1 uge
Træhus 2 uge
Træhus 3 uge
Træhus 4 uge

2.750,00
4.375,00
6.875,00
10.000,00
11.875,00

Jeres sikkerhed:
Vores teltmontører deltager løbende i
uddannelse og kurser inden for branchen.
Dette er deres garanti for at telte m.v.
altid bliver monteret sikkerhedsmæssigt
forsvarligt.

Prisliste på tilbehør 2017 alle priserne er inkl. moms
Hvis der er spørgsmål omkring priser eller indretning står vi gerne til rådighed med vores brede erfaring.
Priser på tilbehør

Generator

Stole / borde

Talerstol med skråpult
1.200,00
Mikrofonsæt trådløst m/mic
550,00
Aktive højttaler. m/stativ
850,00
Walkie talkie 1. stk. med lader
425,00
Walkie talkie 6. stk. med lader
2.250,00
Garderobestativ
315,00
Træbøjler
3,75
Parasol Ø 3 m med betonfod
300,00
Parasol Ø 5 m med betonfod
900,00
Flagstang på fod2 m høj, medflag
110,00
Flagstang 3m. høj inkl. jordspyd
199,00
Teleskopflagstang1,5- 5,5m lang
325,00
Flag (skandinavisk, USA, Kina + flere fra 150,00
Affaldsbeholder plast 100 l.
75,00
Affalds container plast 260 l.
115,00
Grøn plante i silke 200 cm. høj
375,00
Profilspejl krom 155 x 45 cm.
425,00
Makeupspejl Ø 25 cm.
175,00
Rulleborde
312,50

Bord 120 x 80 cm.
50,00
Bord 200 x 80 cm
55,00
Bord 250 x 80 cm
67,50
Bord 187 x 76 justerbar højde
85,00
Bord rundt Ø 120 cm. 5 - 6 pers. hvid
95,00
Bord rundt Ø 120 cm. 5 - 6 pers.
95,00
Bord rundt Ø 140 cm. 7 - 8 pers.
109,00
Bord rundt Ø 160 cm. 8 - 9 pers.
135,00
Bord rundt Ø 180 cm. 9 - 10 pers.
140,00
Cafe bord Ø 80 cm. 74 cm. høj
109,00
Ståbord Ø 80 cm. 110 cm. høj
109,00
Wavebord til buffet bord
125,00
Borde / bænkesæt 200 cm. lang
125,00
Bænk 200 x 25 cm.
37,50
Klapstol
10,75
Stabelstol hvid plast
10,75
Stabelstol krom polster på sæde/ryg
20,00
Wienerstol hvid
15,00
Guldstol træ sæde til vælges separat
26,50
Sølvstol træ sæde til vælges separat
27,50
Lys / lamper
Sæde bordeaux, beige, blå, sort, oliven og silver 9,50
Lyskæde 10 m med hvide LED lamper
199,00 Barmodul m/lys og m/ fjernbetjening
1.200,00
Lyskæde 10 m med kulørte LED lamper 225,00 Bambusbar 200 x 60 cm
900,00
Lyskæde 25 m med hvide LED lamper
490,00 Stillasbar 250 x 60 cm
750,00
Lyskæde 25 m med kulørte LED lamper 575,00 Bar (Fold ud) 120 x 50 cm.110 cm. høj
239,00
Lysekrone ”sixtet” med 6 kupler
319,00 Mahognibar 10 x 80 cm.120 cm. høj
1.375,00
Stor lysekrone m/ 7 kupler
500,00 Barstol m/ ryglæn krom
50,00
Standerlampe 2,4m. høj m/ 4 kupler
300,00 Koblinger til stole
6,25
Prismelysekrone m/ 9 arme
475,00
Prismelysekrone m/ 12 arme
595,00 Hoppeborge, forlystelser m.v.
Prisme væglampe m/ 2 arme
250,00
Hoppeborg 6 x 7 m 5 timer
3.625,00
Lysdæmper 1 faser à 1000 W
250,00
Hoppeborg 4,5 x 5,5 m 5 timer
3.250,00
Scenelampe PAR 56 300 W
125,00
Farmerhaus 4,5 x 4,5 m
3.500,00
LED projektør 30 W (lyser som 300 W)
175,00
Gravemaskine slide 5x10 m/rutchebane 4.500,00
Spejlkugle 30 cm diameter m/ en spot
250,00
Slide (stor rutchebane) 5 timer
6.875,00
Genopladelige LED lys flere varianter fra
50,00
Fodboldbane 7 x 10 m til 10 personer
6.750,00
Strømtavle lille 16 A
625,00
Pool fodbold 3,4 x 6,5m
3.250,00
Strømtavle stor 32 A
1.000,00
Minigolf 1 til 9 baner
fra 1.000,00
Forlængerledning m/stikdåse 230 V 10m
62,50
Sumobryder dragter 2 personer
3.125,00
Forlængerledning m/stikdåse 230 V 25 m 100,00
Ved samtidig leje af telt, gives der 15 % rabat
Forlængerledning m/stikdåse 230 V 50 m 137,50
på ovenstående priser.
Forlængerkabel 400 V 16 A pr. m.
5,00
Minitog med 40 m. skinner til 10 børn
6.500,00
Forlængerkabel 400 V 32 A pr. m.
8,75
Efterfølgende dage pr. dag
3.250,00
Walking kostumer 3,2 m. høj pr. dag
1.875,00
Hegn - Stakit - Afspærring
Kraftprøve til børn under 8 år
1.500,00
Pladshegn 2,0 x 3,5 m
59,00 Kraftprøve til voksne
4.125,00
Cykelhegn 1,0 x 3,5 m
59,00 Bord fodboldspil 2 - 4 pers. 150x75 cm.
750,00
Betonklods til pladshegn
19,00 Dartspil m/ 4 roterende skiver m/ 6 pile 5.000,00
Afspærringsstander orange 1 m. høj
38,00 Rodeotyr mekanisk med 2 timer
4.375,00
Fod til afspærringsstander
15,00 Opsyn og betjening 4 timer
6.250,00
Afspærringsbånd (plaststrimmel) à 500 m. 275,00 Mellem kl. 21.00 – 24.00 ekstra timepris 350,00
Køreplader plast 2,5 x 1,25 m.
139,00 Vippedyr til 1 person max 7 år
750,00
Stakit hvidt 0,8 x 1,8 m plast
105,00 Lille karrusel til 2 pers. max 7 år
1.250,00
Betonklodser til surring af telte pr. stk.
275,00 Kæmpe mikadospil 1 m. lange pinde
65,00
Messingstander til pæn afspærring1 m.
250,00
Kromstandere til pæn afspærring 1 m. høj 250,00 Spise / drikke
Rød velour snor til stander à 1,2 m.
65,00
Fadølsanlæg, sluchicemaskine, popcornmaskine
Velour snor bordeaux, sort og blå 2,2m til 125,00
saftevandskøler, softicemaskine, kaffemaskine,
Skillevæg 1,2x1,8m lyddæmpende
439,00
chokolade fontæner, køleskab, termokander,
duge, tallerken, glas, bestik, kander, fade, vaser
Tæppe til teltene / løber (køb)
og diverse tilbehør. Vi kan også hjælpe med
Kan leveres i mange farver. inkl. montering
mad, drikkevare og kage mv. Ring for at høre
og demontering,
mere. Udstyr under denne kategori forefindes på
Tæppe i teltet sætter lige kronen på værket.
Listen over service
2
Tæppe i 2 m. brede baner pr. m
62,50
2
Løber rød 1 eller 2 m. bred pr. m
75,00 Opvask af service er inkl. i priserne

Vi giver gerne et uforbindende tilbud på det De skal bruge.

Til steder hvor der ikke er mulighed for strøm
til deres arrangement, en nem løsning.
230 V 2000 W lille nem generator
1.125,00
400 V + 230 V 6500 W ekskl. benzin 2.125,00

Forsikring af telte og udstyr
Forsikring af telte samt tilbehør koster
Til privat fra
275,00
Selvrisiko
6.250,00
Erhverv fra
3.125,00
Selvrisiko
10.000,00
Se betingelserne i lejebetingelser 02 - 14

Toiletter
Toiletkabine med vand, papir, sæbe samt
tømning og slutrengøring til 30 – 50 pers.
Standardtoilet
2.450,00
De lux model med håndvask
2.625,00
VIP toiletvogn m/to toiletter
5.125,00
Vi har flere muligheder for toilet og
badevognen. Ring for at høre mere.

Køletrailer / køleskab
Leje første dag 13,3 m3 2,5 T
1125,00
Leje pr efterfølgende dag
812,50
Leje første dag 8,6 m3 2,5 T
875,00
Leje pr efterfølgende dag
625,00
Leje i mere end 7 dage indhent tilbud
Køleskab m/hylder og glaslåge 372 l. 875,00

Kørsel
Inden for 15 km
750,00
Inden for 30 km
1.125,00
Inden for 45 km
1.500,00
Inden for 60 km.
1.875,00
Miljøtillæg København (for lastbiler) 437,50
Kørsel tur/retur er beregnet ved kollektiv kørsel
til flere kunder samtidig. Ved kørsel med stor
vogn, eller ved større ordre, beregnes kørsel
efter afstand og omfang.

Selvafhentning
Hvis man selv ønsker at afhente det lejede,
skal der benyttes en lukket bil eller trailer til
dette for at beskytte materiellet mest muligt.
Stabelstole skal transporteres stående

Betaling
Alle priser er inkl. moms.
Betaling netto + 10 dage. Arbejde som udføres
på timebasis til 475,00 kr./time

Afbestilling og ændring af ordre
Ved afbestilling mere end 30 dage før
leverings dato, betales 50 % af beløbet.
Ved afbestilling mindre end 30 dage før
leverings dato, betales 80 % af hele beløbet.
Se vores leveringsbetingelser 02-14

Alle vores telte er certificeret efter
nye regler som trådte i kraft 2015

Vi kan også levere toiletter samt overdækkede scener.

