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sklo / porcelán / příbory / textil

SKLO  
Sklo Donna – červené víno 450 ml 7,-

Sklo Donna – bílé víno 250 ml 7,-

Sklo Donna – likérka 60 ml 6,-

Sklo Donna – tulipán 390 ml 6,-

Sklo Donna – napoleonka 300 ml 8,-

Sklo – sekt flétna 6,-

Sklo – long drink 300 ml 5,-

Sklo – nealko (whisky) 200 ml 5,-

Sklo – džbán 1000 ml 20,-

Sklo – džbán 1500 ml 25,-

Sklo – svícínek malý 10,-

Sklo – rautové mísy 10,-

PORCELÁN  
Porcelán Diana – talíř dezertní 5,-

Porcelán Diana – talíř masový 6,-

Porcelán Diana – talíř klubový 8,-

Porcelán Diana – šálek a podšálek bujon 16,-

Porcelán Diana – šálek a podšálek mocca 10,-

Porcelán Classic – šálek a podšálek káva 10,-

Porcelán Diana – konvice čajová 6,-

Porcelán Diana – konvice mlékovka 6,-

PŘÍBORY  
BANKETNÍ:  

Příbory Flair – vidlička masová 8,-

Příbory Flair – nůž masový 8,-

Příbory Flair – lžíce polévková 8,-

Příbory Flair – vidlička předkrmová 8,-

Příbory Flair – nůž předkrmový 8,-

Příbory Flair – lžíce dezertní 8,-

Příbory Flair – vidlička rybí 8,-

Příbory Flair – nůž rybí 8,-

Příbory Flair – nůž na máslo 8,-

Příbory Flair – lžíce mocca 8,-

Příbory Flair – vidlička dezertní 8,-

STANDARD:  

Příbory Milano – vidlička masová 4,-

Příbory Milano – nůž masový 4,-

Příbory Milano – lžíce polévková 4,-

Příbory Milano – vidlička dezertní 4,-

Příbory Milano – lžíce kávová 4,-

Příbory Milano – vidlička masová 4,-

Příbory Milano – nůž masový 4,-

Příbory Milano – lžíce polévková 4,-

Příbory Milano – vidlička moučníková 4,-

Příbory Milano – lžíce kávová 4,-

TEXTIL  
Ubrus bílý – obdélník 40,-

Ubrus bílý – čtverec 40,-

Ubrousek bílý plátěný 15,-

Potah na židli bílý 60,-

Mašle bílá 10,-

Rautová sukně bílá skládaná 80,-

Rautová sukně krémová skládaná 80,-

Deka 30,-

Látky na nohy stanu ks 150,-

Baldachýny – dekorace stanu  
(cena dohodou dle velikosti, lze zapůjčit po 5 m) 



nábytek / ostatní

NÁBYTEK  
Židle –  dřevěná světlá (tmavá)  

polstrovaná 30,-

Židle – kovová polstrovaná 100,-

  150,-

Židle – plastová bílá (zelená) zahradní 20,-

Stůl –  plastový bílý zahradní (80 x 130 cm) 40,-

Stůl – obdelníkový (120 x 70 cm) 150,-

Stůl – čtvercový (80 x 80 cm) 130,-

Stůl – kulatý (průměr 180 cm) 500,-

  620,-

Bistrostolek  
(průměr 60 cm, výška 120 cm) 200,-

Stan 8 x 3 m 2 500,-

Stan 4 x 4 m 1 500,-

Stan 3 x 3 m 1 000,-

Svatební sloup dřevěný bílý 150,-

Stojan – malířský 100,-

Stojan –  barokní dřevěný na svíčky  
ve více velikostech  od 150,-

Kožená bílá sedačka 1 000,-

Konferenční stolek bílý (černý),  
(55 x 55 cm, výška 45 cm) 100,-

Stoly masiv (75 x 230 cm)  350,-

Lavice masiv  200,-

Svatební altán  2 000,- 

Svatební altán zdobený (4 x 4 m),  
dekorace bílé baldachýny 3 500,-

 

OSTATNÍ  
Drtič ledu 250,-

Palačinkovač elektrický 1 000,-

Válec na filtrovanou kávu 250,-

Infralampa se sklokeramickou deskou 2 000,-

Rychlovarná konvice 50,-

Hot pot 250,-

Chafing nerezový 300,-

Termoska 30,-

Kleště na šunku 250,-

Gastronádoby 30,- až 80,-

Kleště servírovací 30,-

Omáčník nerezový 50,-

Etager nerezový 200,-

Etager na pečivo 70,-

Košík na pečivo 20,-

Platíčko servírovací 25,-

Podnos – ovál, kulatý a obdélník od 50,-

Zrcadla rautová s ozdobným rámem od 150,-

Thermobox polystyren 100,-

Svícen stříbrný jednoramenný 50,-

Popelník – stojací nerezový 50,-

Zahradní gril plynový 1 000,-

Zahradní gril na dřevo 600,-

Tepelný zářič + plynová bomba 

Šatní štendr na zavěšení ramínek 100,-

Dirigentský pultík (120 x 100 cm)  

Podlážky na trávník (150 x 200 cm)  

Podlážky na trávník (150 x 300 cm)  

Podlážky na trávník (210 x 100 cm)  

Pódium  

Cena je uvedena za 1 kus / 1 den v Kč bez DPH.
V případě navrácení špinavého nádobí bude účtován poplatek za umytí ve výši 10,- Kč za každý vypůjčený kus.
Půjčovné ostatního inventáře a mobiliáře dle individuální domluvy.
Při poškození nebo zničení zapůjčeného inventáře / mobiliáře účtujeme 100 % nákupní ceny.
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Martina Šmikmátorová,  T: +420 380 711 453, E: smikmatorova@auviex.cz

www.cateringkrumlov.cz


