
Når bordet skal dækkes
Når nu alt står i dit arrangements
tegn og alt fra telt til menu er på
plads, mangler du bare servicen. Vi
er selvfølgelig i stand til at "dække"
et hvert bord/arrangement, uanset
størrelse og antal, med alt fra taller-
kener til den mindste detalje.
Vi har alt fra lysestager og serve-
ringsfade til champagnekølere. Vi
tilbyder ikke kun en variant eller en
størrelse og farve. Tag en snak med
os og fortæl hvad det er der skal bru-
ges til arrangementet, så sørger vi
for gode ideér og inspiration til "prik-
ken over i´et". Tag det som en selv-
følge, at vores service er i en super
kvalitet, er rent og pænt og uden
skår.

Sceneopbygning
Ofte har arrangørerne bag, både
private -og firmaarrangementer, brug
for en scene. Også her har du flere
muligheder og størrelser at vælge
mellem. Lige fra store udendørssce-
ner til små indendørs scener. 
Gå ud fra, at det du ønsker,
kan leveres!

Teltene
Hvalsø Teltudlejning, er klar med telt-
løsninger fra 30 pers. til 3000 pers.
Vores telte er højt udviklede modul-
systemer, der giver mulighed for, at
tilpasse en teltløsning, næsten uan-
set hvor "umulig" selve "festpladsen"
er.
Vores modulløsninger gør, at vi kan
levere til den lille og den helt store
teltløsning. Om det skal være runde
eller firkantede telte, spille ingen rol-
le. Alle vores telte kan sammenbyg-
ges på så mange måder, at ethvert
behov kan imødekommes. I sidste
ende, handler det om viljen og kre-
ativiteten til at levere den helt rigti-
ge løsning til netop dit arrangement.
Alle vores telte er selvfølgelig god-
kendt af myndighederne, og under
stadig sikkerhedskontrol. Alle telte
opfylder brandmyndighedernes krav.

Telt-arrangement
Når festen / arrangementet skal holdes i telt så lad os
være med helt fra starten, vi kan tilbyde at stå for hele
arrangementet eller blot være leverandør af dele til dette.
Vi har et stort varieret menu program eller de kan selv
sammensætte netop deres menu. 
Der mange ting at tage højde for når planlægningen star-
ter, hvor skal teltet stå, er der plads nok, skråner grunden
for meget, kan gulvet rettes op så det ikke skråner, hvordan
er adgangsvejene, hvor stort telt har vi behov for – skal vi
leje ekstra toiletter og hvor mange o.s.v  Alt dette og meget
mere ved vi en del om, som professionel samarbejdspart-
ner er vi de helt rigtige at kontakte, og du er sikker på et
vellykket arrangement.
Vi arbejder ikke med begrænsninger men med
løsninger.

Børneforlystelser
Børneforlystelser som supplement til arrangementet er altid
en sikker succes, det tiltrækker altid stor opmærksomhed og
beskæftiger børnene i mange timer. Vi har et stort udvalg
af forlystelser til børn og barnlige sjæle, hoppeborge  i i fle-
re forskellige udformninger og størrelser – kraftprøve til
både børn og voksne – minitog på skinner – bordfod-
boldspil o.s.v.  som noget helt nyt kan vi nu tilbyde ”human
futball table” hvor banen er 7 x 14 m. med 5 spillere på
hvert hold som fungere på samme måde som et alm. Bord
fodboldspil. 

Fyrværkeri
Fyrværkeri er vel et af de mest ”hotte” optrin til alle slags
festligheder, vi kan leveres dette  fra 3.000 kr. og opefter.
Fyrværkeren sørger for at de fornødne tilladelser bliver ind-
hentet og står for sikkerheden og selve afbrændingen til
aftalt tid.

Vi ved, der er mange teltudlejere,
mange forskellige telte og lige så
mange løsninger at vælge imellem.
Alligevel er vi ikke et øjeblik i tvivl om,
at vi vil være i stand til at levere dig,
den absolut mest optimale løsning til dit
arrangement.

Hos Hvalsø Teltudlejning indgår vi altid
en tæt dialog med vores kunder. Vi
afdækker alle behov, kommer med for-
slag, og holder os til det aftalte.
Hvalsø Teltudlejning er en forretning,
der arbejder seriøst med enhver kunde,
stor som ”lille”.

Alle vores produkter er i absolut top-
klasse, og naturligvis gennemtjekkede
og godkendt af myndighederne.

Vores ”selskab” bliver foretrukket af
mange, og det gør os glade og stolte,
uden at vi glemmer vores store ansvar
og  ydmygheden

Kirsten & Claus

Velkommen
til det gode

selskab

Referencer:
• Flådestation Korsør

• Nationalmuseet
• DTU Scion

• Københavns politi
• Flere boligselskaber

• Flere grundejerforeninger
• Roskilde festivalen
• Roskilde dyrskue

• ISS
• Falck

• Holmens Kirke
• Ørestadsselskabet

• København Universitet
• Flere kommuner
• Novo Nordisk

• Livsstil på Ledreborg



Når de inviterer os med til festen, er vi altid de første der kommer! - og altid de sidste der går...

Proffessionelle teltløsninger til alle arrangementer!

PORCELÆN

STOLE

BORDE

SCENE

GULVE

LYS/LYD

VARME

FLAG

BAR

GRILL

Du kan få fat i os på mange måder.
Vi sidder klar til at besvare dit opkald alle hverdage fra kl. 07.30 til 18.00.

Kontakt os, vi finder en god løsning!

Velkommen til Hvalsø teltudlejning
Prisen for dit arrangement, vil altid være afhængigt af en masse faktorer. Prisen vil bl.a. være afhængig af

teltstørrelse, mængden af udstyr, arrangementets karakter, samt hvor i landet vi skal opstille.
Derfor vil personlig kontakt altid være at foretrække.

Tjørneager 6 • 4330 Hvalsø
Tlf.nr. 46 40 84 10 • Fax.nr. 46 40 84 55 • Mobil.nr. 40 19 78 79

Se flere billeder og få meget mere at vide på: www.htu.dk

Udvalget er stort!
Vi har gennem årene lært, at det ikke altid er sådan, at alle kunder har samme behov.

Derfor har vi suppleret vores udlejningssortiment med en stor del specielle effekter.
Det er sådan noget vi kalder "øvrige udlejningsting" og det er selvfølgelig også

noget vi tilbyder. Så har du specielle ønsker, så spørg endelig.

Skal der til f.eks. brylluppet holdes tale, foregår det normalt fra talerens egen bordplads.
Ved kongresser og større arrangementer, kan det være en fordel med en decideret

talerstol, evt med forstærkeranlæg.

I dag, bestemmer du faktisk selv, hvor fint og flot det skal være. Stole, borde, tallerkener,
underkopper, glas, servietter, duge etc. er alt sammen det vi kalder service.

Hos os skal du vide, at en hvid dug er hvid og uden pletter - glas og tallerkner,
er uden skår - borde og stole i perfekt stand og sådan kan vi blive ved.

Som udgangspunkt skal du regne med, at vi har alt det du har behov for, og i det antal
der kræves. Alt service bliver naturligvis leveret i smarte og funktionelle transportkasser,

der gør det endnu nemmere at holde styr på tingene midt i forberedelserne.

htu.dk Tlf. 46 40 84 10
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