
                                                                                      info@pujcovna-nabytku.cz na 1 - 2 dny na 3 - 5 dní více než 5 dní

                                                                                      tel. 602 362 556, 602 316 873 cena Kč / ks cena Kč / ks každý další den

Stoly
stůl obdélníkový velký, 68 x 180 cm, pro 4 - 6 osob 80 140 + 6%

stůl obdélníkový malý, 80 x 120 cm, pro 4 osoby  70 130 + 6%

stůl čtvercový, 85 x 85 cm, pro 4 osoby  70 130 + 6%

stůl konferenční dlouhý, 45 x 183 cm, výška 73 cm 120 220 + 6%

stůl konferenční, 50 x 120 cm, výška 72 cm 110 160 + 6%

stůl kulatý velký, průměr 180 cm, pro 10 - 12 osob 250 400 + 6%

stůl kulatý střední, průměr 150 cm, pro 6 - 8 osob 180 350 + 6%

stůl kavárenský velký, průměr 80 cm, pro 3 - 5 osob  80 140 + 6%

stůl kavárenský malý, průměr 60 cm, pro 3 - 4 osoby  70 130 + 6%

stůl bistro velký, průměr 80 cm, výška  110 cm, pro 3 - 5 osob  80 140 + 6%

stůl bistro malý, průměr 60 cm, výška 110 cm, pro 3 - 4 osoby   70 130 + 6%

stůl bistro bílý, průměr 70 cm, výška 110 cm, pro 3 - 4 osoby   100 150 + 6%

stůl kavárenský hliníkový, průměr 65 cm, pro 3 - 4 osoby   70 120 + 6%

stůl bistro hliníkový, průměr 65 cm, výška 110 cm, pro 3 - 4 osoby    80 140 + 6%

stůl obřadní, 50 x 100 cm, výška 72 cm 50 90 + 6%

stolek odkládací obdélníkový, 55 x 90 cm, bílý 60 140 + 6%

stolek odkládací čtvercový, 55 x 55 cm, bílý, černý, bříza 60 140 + 6%

ceny plastových stolů a pivních stolů - viz. zahradní nábytek

Židle
židle Senta černá 35 50 + 6%

židle Senta červenozlatá 40 60 + 6%

židle Senta červenostříbrná 40 60 + 6%

židle Terje - skládací dřevěná 30 55 + 6%

křesílko ALU, hliníkové 40 70 + 6%

křesílko ALU, ratan 50 80 + 6%

konferenční židle, modrá se sklopným stolkem 45 80 + 6%

konferenční židle, modrá 40 70 + 6%

židle Henriksdal 65 120 + 6%

židle barová černá 75 110 + 6%

židle barová moderní bílá 100 150 + 6%

křesílko zahradní plastové 25 40 + 6%

vysoká dětská židle s odnímatelným stolkem 45 80 +6%

Pohovky, sedačky, křesla
pohovka (sedačka) Klippan koženková 1000 2500 +6%

pohovka (sedačka) Klippan kožená 2000 3500 +6%

pohovka (sedačka) Klippan textilní 1000 1800 +6%

křeslo Ektorp textilní 600 1200 +6%

taburet koženkový 100 300 +6%

www.pujcovna-nabytku.cz

Půjčovna a pronájem nábytku MADI
Veškerý mobiliář je kvalitní, stabilní s vysokou nosností a průběžně udržovaný v dobrém stavu.

Ceny uvádíme pro nejžádanější délky půjčení (do jednoho týdne), pro delší pronájem se připočítává 6% za každý další den.

Poskytujeme množstevní a věrnostní slevy, které dosahují 5 - 10 % z půjčovného.

Ceny jsou uvedeny v Kč, ke všem uvedeným cenám se připočítává 21 % DPH.

Další nábytek, který není v ceníku obsažen, rádi dodáme ve spolupráci se subdodavateli.
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Zahradní nábytek a vybavení
stůl plastový oválný, 80 x 140 cm, pro 4 - 6 osob, bílý 60 80 + 6%

stůl plastový kulatý, průměr 90 cm, pro 4 osoby, bílý  40 60 + 6%

slunečník různé barvy, průměr 160 cm 40 60 + 6%

podstavec na slunečník plastový 20 30 + 6%

pivní set (stůl + 2 lavice), 220 cm, pro 8 osob 150 200 + 6%

stůl pivní, 55 x 220 cm 70 90 + 6%

lavice pivní, 25 x 220 cm, pro 4 -5 osob 50 60 + 6%

stůl bistro hliníkový, průměr 65 cm, výška 110 cm, pro 3 - 4 osoby 90 140 + 6%

stůl kavárenský hliníkový, průměr 65 cm, pro 3 - 4 osoby   80 120 + 6%

židle Terje - skládací dřevěná 30 50 + 6%

křesílko ALU, hliníkové 40 70 + 6%

podsedák šedý 15 30 + 6%

křesílko ALU, ratan 50 80 + 6%

křesílko zahradní plastové, bílé nebo šedé 30 40 + 6%

Párty stany a další doplňky
stan 5 x 10 m, bílý, včetně bočnic (cena bez instalace) 2400 3400 + 6%

párty stan SAMO 5 x 8 m, včetně bočnic (cena bez instalace) 2000 2500 + 6%

párty stan 4 x 8 m, bílý, včetně bočnic (cena bez instalace) 1500 2000 + 6%

párty stan nůžkový  3 x 6 m, bílý, včetně bočnic (cena bez instalace) 1500 2000 + 6%

párty stan trubkový  3 x 6 m, bílý, včetně bočnic (cena bez instalace) 1200 1700 + 6%

párty stan nůžkový 3 x 3 m, bílý, modrý (cena bez instalace) 800 1200 + 6%

bočnice ke stanům, bílá s okénky a bez okének ke stanům 3 x 3 m 30 40 + 6%

slunečník různé barvy, průměr 160 cm 40 60 + 6%

podstavec na slunečník plastový 30 40 + 6%

koš odpadkový venkovní, 200 litrů, včetně pytle 100 140 + 6%

heater - topidlo "hříbek" 800 1200 + 6%

propanbutanová bomba 400 400 + 6%

betonové závaží 20 25 + 6%

Další vybavení
mobilní šatna, 1 rameno - 60 věšáků, vč. žetonů (při půjčení pouze šatny) 180 220 + 6%

mobilní šatna, 1 rameno - 60 věšáků, vč. žetonů (jako součást větší zakázky) 150 200 + 6%

štendr na kolečkách, 20 - 30 ramínek 90 110 + 6%

šatní ramínko 2 3 + 6%

paraván dřevěný třídílný, 130 x 180 cm 120 160 + 6%

paraván kovový, modrá látka, 75 x 220 cm 60 80 + 6%

regál kovový černý 130 170 + 6%

reklamní poutač "A" 120 150 + 6%

stojan malířský  200 250 + 6%

zrcadlo samostojné v rámu, 36 x 150 cm 120 170 + 6%

vymezovač prostoru chrom, výška 92 cm 50 80 + 6%

provaz s karabinkami, bílý, 250 cm 10 20 + 6%

vymezovač prostoru samonavíjecí, červený popruh, 200 cm 140 220 + 6%

koš odpadkový černý, 20 litrů, včetně sáčku 20 25 + 6%

koš odpadkový proutěný plastový, různé barvy, 10 litrů, včetně sáčku 15 25 + 6%

koš odpadkový venkovní, 200 litrů, včetně pytle 100 140 + 6%

popelník stojanový válec, chromový 80 110 + 6%

popelník stojanový na noze 60 80 + 6%

věšák stojanový 60 100 + 6%

pult řečnický 500 700 + 6%

Octanorm
octanormová stěna, bílá, výška 200 cm nebo 250 cm, cena za běžný metr 220 290 + 6%

prosklené prezentační vitríny 1200-1800 2500-3500 + 6%

prezentační a prodejní pulty, včetně polic 600 900 + 6%



Ubrusy, prostírání, dekorace stolů
bílé stolní prádlo

ubrus čtvercový, 290 x 290 cm, bílý  180 180 + 6%

ubrus čtvercový, 220 x 220 cm, bílý 150 150 + 6%

ubrus obdélníkový, 140 x 260 cm, bílý 50 50 + 6%

ubrus obdélníkový, 140 x 160 cm, bílý 45 45 + 6%

ubrus čtvercový, 140 x 140 cm, bílý 40 40 + 6%

ubrus kulatý, průměr 200 cm, bílý 90 90 + 6%

ubrus kulatý, průměr 290 cm, bílý 130 130 +6%

ubrus kulatý, průměr 310 cm, bílý 150 150 +6%

strečový ubrusy

ubrus streč kulatý, průměr 70 cm, bílý, černý 150 150 +6%

čepička streč bílá, černá 30 30 +6%

ubrus streč amerika 180 cm, bílý, černý 150 150 +6%

ubrus streč kulatý, průměr 180 cm, bílý, černý 180 180 +6%

ubrus streč kulatý, průměr 150 cm, bílý 150 150 +6%

barevné stolní prádlo

ubrus obdélníkový, 140 x 260 cm, různé barvy 60 60 + 6%

ubrus čtvercový, 290 x 290 cm, různé barvy 200 200 + 6%

naprony na stoly různé velikosti a barvy, červené, modré ad. 30 40 + 6%

doplňky prostírání

multon pod ubrus na stoly kulaté 155 a 175 cm 30 30 + 6%

skirting (sukně) na rautové stoly, bílý (cena za bm) 80 80 + 6%

skirting barevný - béžový, červený, modrý aj. (cena za bm)  80 (-100) 80 (-100) + 6%

mašle na bistro stolek, satén, různé barvy 10 (-15) 10 (-15) + 6%

potah na pivní set-stůl 140 150 + 6%

potah na pivní set-lavice 50 60 + 6%

Potahy na židle a mašle
přehoz na židle, 140 x 190 cm, satén, bílý 70 120 + 6%

přehoz na židle, 140 x 210 cm, satén, béžový 65 115 + 6%

přehoz na židle, 140 x 210 cm, satén, zlatý 70 120 + 6%

přehoz na židle, 140 x 210 cm, satén, tyrkysový 70 120 + 6%

přehoz na židle, 140 x 210 cm, satén, modrý, černý 70 120 + 6%

návlek na židle Senta, šitý na míru, bílý 70 120 + 6%

mašle na přehoz, 38 x 250 cm, organza, 20 barevných variant, výběr vzorník 15 20 + 6%

mašle na přehoz, 7 x 180 cm, satén, bílá i barevná 10 15 + 6%

stuha na přehoz, 10 x 120 cm, taft, různé barvy 10 10 + 6%

Koberce
koberec nový, tmavé barvy - černý, modrý, zelený, šedý, červený ad., za m2 80-90 80-90 + 6%

koberec nový, světlé barvy - bílý, žlutý, béžový atd., za m2 90-100 90-100 + 6%

koberec použitý víceúčelový, šedý, pro více použití, za m2 35 35 + 6%

pokládka koberce, za m2 35 35 + 6%

Aranžování a dekorace
látka na rautové stoly (cena za bm)  20 20 + 6%

aranžmá látky na rautové stoly za hodinu 200-220

aranžmá rautové stoly skirting za hodinu 200-220

sukně na rautové stoly, skirting za hodinu 200-220

prostření ubrusů, žehlení, likvidace za hodinu 200-220

aranžování přehozů na židle a vázání mašlí za hodinu 200-220

ostatní aranžování / cena za hodinu 200-220

čas strávený na cestách, za hodinu 200

Ceny dohodou podle rozsahu a náročnosti výzdoby
 komplikovanější dekorace např. kombinace více barev  

 květinová výzdoba 

 dekorování párty stanů a dalších prostor pro firemní akce i soukromé oslavy

 svatební výzdoba stolů, kompletní svatební dekorace, dekorace v jedné barvě ap. 

 dekorace pro svatební obřad např. v kostele, v parku ap. 

 tematické dekorace prostorů a akcí - Vánoce, Silvestr, sportovní, staročeská, Havaj, Kuba a další

 tematické a sezónní dekorace prodejních prostorů a výloh - léto, zima, jaro, Vánoce, Velikonoce, Valentýn ad.

 dekorace v zákazníkem přesně zadané barvě - např. firemní barvy



Doprava
doprava po Praze - paušál dle vzdáleností 1500-2000

doprava mimo Prahu osobní vozidlo, za km 8

doprava mimo Prahu, malá dodávka - nábytek pro cca 20 osob, za km 10

doprava mimo Prahu, střední dodávka - nábytek pro cca 50 - 100 osob, za km 12

doprava mimo Prahu, větší auto - nábytek pro cca 100 -200 osob, za km 17

doprava mimo Prahu, větší auto - nábytek pro cca 200 - 300 osob, za km 24

doprava mimo Prahu, velké auto - nábytek pro cca 300 - 500 osob, za km 27

doprava mimo Prahu, nábytek nad 500 osob - individuální kalkulace 2 auta 




