
CENNIK NAJMU SPRZĘTU NA WYDARZENIE (DO 3 DNI)

Produkt

Krzesła EPS składane  |  Kolor: czarne  |  Materiał: plastik, aluminium  |  bez numeracji

Krzesła targowe  |  Kolor: ceglane  |  Materiał: plastik, aluminium  |  bez numeracji

Numeracja na krzesła z usługą naklejania  |  komplet

Krzesła tapicerowane ISO  |  Materiał: stalowa rama, czarna tapicerka, oparcie z tworzywa 
sztucznego  |  Kolor: czarny, popielaty

Dystanse do krzeseł  |  Metalowe ramy przypodłogowe unieruchamiające i wytyczające stałe 
odległości pomiędzy krzesełkami

Stół prostokątny duży  |  Wymiary: 170 x 80 cm

Stół prostokątny zwykły  |   Wymiary: 160 x 70 cm

Stół prostokątny mały  |  Wymiary: 120 x 50 cm

Podest sceniczny  |  Wymiary: 200 x 100 cm, wysokość: 100 - 160 cm

Schody sceniczne  |  Wymiary: 200 x 50 cm

Barierka lekka  |  Wymiary: 250 x 110 cm

Barierka koncertowa typu MOJO (sceniczna)  |  Wymiary: 100 x 130 cm

Barierka ażurowa  |  Wymiary: 350 x 200 cm

Border z taśmą  |  Szerokość: 150 cm

Telebim  |   realizacja z płyty głównej: 
przy użyciu światłowodu lub konwertera SDI HMDI - na sprzęcie najemcy bezpłatnie 

z wykorzystaniem sprzętu operatora

Telebim  |   emisja z miksera obrazu (tylko przez operatora) 
uruchomienie materiału bez nadzoru 

z realizacją

Wózek widłowy  |  Wynajem sprzętu do użytkowania na terenie hali Netto Arena 

Operator wózka widłowego  |  Opłata za roboczogodzinę operatora wózka

Wózek paletowy ręczny  |  Wynajem sprzętu do użytkowania na terenie hali Netto Arena 

Pracownik techniczno-fizyczny  |  Opłata za roboczogodzinę pracownika (min. 4 h)

Montaż mat ochronnych hala główna 
Montaż mat ochronnych sala treningowa

Montaż / demontaż parkietu  hala główna

Horyzonty  |   50 mb    
70 mb   

Cena netto/szt.

1-99  szt.  10 zł 
100-799 szt.  8 zł 

powyżej 800 szt.  6 zł 

5 zł

500 zł

15 zł

+1 zł do ceny 
pojedynczego krzesła

25 zł

25 zł

25 zł

30 zł / m2

100 zł / stopień

20 zł

75 zł

18 zł

15 zł / szt.

 
bezpłatnie 

50 zł

150 zł 

500 zł

550 zł / doba 
150 zł / 0,5 h 

220 zł / h

150 zł / h

25 zł / doba

40 zł / h

2 800 zł 
2 200 zł

5 500 zł

4 000 zł 
5 100 zł


