WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU CATERINGOWEGO
Sprzęt do utrzymania temperatury dań lub napojów :
Podgrzewacz prostokątny na paliwo (Chefing Dish Rental Top GN 1/1 lub 2 x 1/2)
( z bardzo szeroko odsuwaną pokrywą ułatwiającą serwowanie )

25 zł

Pojemnik do podgrzewacza GN 1/1 lub 2 x1/2

5zł

Przybory do serwowania + podstawka ( idealne do podgrzewacza)

5zł

Garnki różne pojemności od 5l do 50l

od 5 - 20zł

Kociołek elektryczny na potrawy płynne lub półpłynne pojemność 10 litrów

20zł

Warnik do wody elektryczny pojemność 20 litrów

25zł

Termos na kawę lub herbatę pojemność 2 litry

10zł

Termos na kawę lub herbatę pojemność 9 litrów

15zł

Termos do transportu potraw zimnych lub gorących (TERMOBOX GN 1/1 gł. 200)

20zł

Zastawa stołowa i elementy dekoracyjne:
Filiżanka isabel do kawy lub herbaty pojemność. 0,2 litra

0,15zl

Talerzyk pod filiżankę isabel

0,15 zł

Talerz bolero 27 cm

0,20zł

Talerz bolero 21 cm

0,20zł

Talerz zwykły 24 cm

0,15zł

Talerz zwykły 19 cm

0,15zł

Miska na zupę pojemność 0,3 litra

0,15zł

Rawierka (mały pólmisek) 22x15cm

0,15zł

Waza na zupy pojemność 3 litry

2zł

Dzbanek na sok pojemność 1 litr

2zł

Literatka pojemność 100 ml

0,15zł

Widelec

0,15zł

Nóż

0,15zł

Łyżka

0,15zl

Łyżeczka

0,15zł

Widelczyk do ciasta

0,15zł

Misa szklana (na sałatkę) duża śr. 27 cm

2zł

Misa szklana (na sałatkę) mała śr. 17 cm

1zł

Misa szklana mała ( na deser) mała śr. 12 cm poj. 150 ml

0,20zł

Wazon na kwiaty szklany mały

2zł

Wazon na kwiaty szklany średni

4zł

Wazon na kwiaty szklany duży

6zł

Świecznik szklany ( zestaw 3 szt )

10zł

Przyprawnik duży

10 zł

Serwetnik stal nierdzewna

10zł

Koszyk na pieczywo duży ( GN 1/1)

10zł

Koszyk na pieczywo okrągły śr. 37 cm

5zł

Taca kelnerska

2zł

Przywieszka do bufetów ( skirting ) kolor bordowy lub herbaciany dł. 6 – 10 mb

25zł

Obrusy białe różnej wielkości

5zł

Podkładki dekoracyjne plecione

2zł

Podane ceny są cenami netto za jedną dobę wypożyczenia. Wystawiamy faktury VAT.
Przy wypożyczeniu dużej ilości sprzętu lub na kilka dni – udzielamy rabatu.
Możliwość zwrotu brudnego sprzętu ( + 1,00zł )
Transport na terenie Krakowa
Transport gratis przy zamówieniach powyżej

lub zastawy stołowej ( + 0,10zł )
50zł
200zł

