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Wynajem hal namiotowych, namiotów z pełnym
wyposażeniem na imprezy plenerowe oraz scen wraz ze
sprzętem estradowym i oświetleniem
Dysponujemy zróżnicowaną gamą powierzchni namiotowych, które w zależności od opcji wynajmu spełniają swoja rolę. Są wykorzystywane jako
zadaszenia na piknikach firmowych i rodzinnych, festynach, imprezach integracyjnych, jak również jako namioty imprezowe, targowe, handlowe czy
hale magazynowe. Położenie podłogi umożliwia stworzenie powierzchni do tańca, natomiast podwieszany sufit i dekoracja ścian tworzy namiot
bankietowy, namiot na wesele czy przyjęcie komunijne, podnosi prestiż każdego eventu firmowego.
Pod duże imprezy plenerowe oferujemy do wynajmu hale namiotowe o max. powierzchni 3400m2. Hale mają konstrukcję modułową, każdy moduł
ma 5m długości i można je swobodnie zestawiać. Halę możemy ustawiać zarówno na terenie utwardzonym jak i na trawie (przy składaniu
zamówienia trzeba określić rodzaj terenu). Na trawie często przydaje się podłoga.

Fot. Imprezy realizowane przez Zbójnickie Group.
Jako uzupełnienie oferujemy podłogę drewnianą do hali lub oddzielnie. Podłoga jest modułowa (0,5 x 5m). Pozwala na przeprowadzenie imprezy
nawet na niestabilnym gruncie, szczególnie przydaje się na podmokłym terenie lub jako parkiet taneczny.
Posiadamy 370 kompletów ław i ławek biesiadnych. Każdy komplet mieści od 8 do 10 osób. Do namiotu mieści się 50 kompletów
i pozostaje jeszcze miejsce do tańca i dla kapeli lub dj'a.
Podczas naszych eventów posiadamy również podest dla kapeli. Uzupełnieniem każdej imprezy jest występ muzyczny, proponujemy mini scenę dla
kapeli lub dj’a. Przy wynajmie hali z podłogą lub ławkami podest wypożyczamy gratis.
Posiadamy również scenę 8x10, 12x16 metra lub większą według specyfikacji.
Dysponujemy oświetleniem 62 sztuki Par-64, 62 ct, 24 głowy spot oraz 12 wash firmy Martin, Sgm. Dodatkowe oświetlenie efektowe,
4 efekty typu flower spot, telebim, realizacja wideo.
W naszej ofercie znajduje się również profesjonalne nagłośnienie estradowe o mocy 10 .000 W na stronę JBL lub większe nagłośnienie liniowe
firmy Coda Audio pozwalające obsłużyć każdą imprezę według rider’owych wymagań gwiazd i specyfikacji Klienta.
Więcej informacji odnośnie wypożyczenia sprzętu możecie Państwo uzyskać dzwoniąc na numer telefonu +48 609 789 879 lub pisząc na adres
e-mail: marketing@zbojnickie.pl
W swojej ofercie posiadamy ponadto:
 Namioty weselne (2,5m x 5m lub 4m x 8m)
 Namioty na komunię
 Namioty piknikowe
 Hala namiotowa szerokość 12m
 Hala namiotowa z wykuszem
 Hala namiotowa szerokość 15m
 Hala magazynowa
 Namioty 5mx5m
 Namioty 6mx6m
 Wyposażenie dodatkowe (krzesła, stoły i obrusy, białe szkło, parasole grzewcze, pokrowce i kokardy, Skirtingi i serwety, sprzęt gastronomiczny,
zastawa stołowa).
Przykładowy cennik wynajmu:
HALE NAMIOTOWE
Hala namiotowa o wym. 30 x 10 m co daje 300m2, ta hala również może mieć wymiar 20x10 m Cena 25 zł netto za m2
Hale namiotowe 4 sztuki 6 x 12 m co daje 75m2 Cena 25 zł netto za m2
ŁAWO - STOŁY
Komplety (ławo-stoły) tak zwane komplety piwne 100kpl. Cena za 1 komplet 25 ZŁ netto.
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NAMIOTY 2,5m x 5m
Namiot o wymiarach 2,5m x 5 m, powierzchnia 12,5 m2 należy do namiotów ekspresowych. Pokrycie namiotu stanowi plandeka w kolorze biało-zielonym – możliwość
zakładania ścian w dowolnym miejscu.
Cena 300 zł (netto) za cały namiot 12,5 m2 (1 szt.)

NAMIOTY 4m x 8m
Wymiary namiotu 4m x 8 m, powierzchnia 32 m2. Namiot koloru białego, posiada dwie ścianki z podwójnymi oknami i dwie z wejściem. Jeżeli warunki atmosferyczne są
sprzyjające istnieje możliwość podwinięcia ścianek namiotu.
Cena 400 zł (netto) za cały namiot 32 m2 (1 szt.)

KOMPLETY BIESIADNE
Zestawy 8 osobowe (stół 2.2mx0.5m + 2 ławki 2.2mx0.25m)
Cena 50 zł za (1 komplet.)

GRILL
Okrągłe palenisko o średnicy rożna 80 cm
Cena 150 zł za (1 szt.)

WYPOSAŻENIE:
STOŁY OKRĄGŁE
stół okrągły o średnicy 155cm (8 - 10 osobowy) - 65zł
stół okrągły o średnicy 155cm (8-10 osobowy) - 75zł

OBRUSY w kolorze białym i „szampan” :
Krótkie 35zł
Długie 45zł

STOŁY PROSTOKĄTNE:
stół prostokątny o wymiarach 1.2mx0.9m (stół 4 osobowy) - 35zł
stół prostokątny o wymiarach 1.6mx0.9m (stół 6 osobowy) - 40zł

OBRUSY w kolorze białym i granatowym (konferencyjne) od 20 zł
KOMPLETY BIESIADNE
Zestawy 8 osobowe - stół o wymiarach 2.2mx0.5m + 2 ławki o wymiarach 2.2mx0.25m - 55zł/komplet

KRZESŁA
krzesło drewniane składane - 10zł
krzesło bankietowe z miękkim siedziskiem i oparciem 15zł

POKROWCE&KOKARDY
pokrowiec w kolorze białym tkanina PANAMA 20zł
Pokrowiec w kolorze „szampan” tkanina żakard 20zł
Kokarda kolor lawenda - 7zł
Kokarda kolor granat - 7zł
Kokarda kolor złoty - 7zł

BIAŁE SZKŁO
kieliszek do szampana 1,50zł
kieliszek do wódki 1 zł
kieliszek do wina czerwonego 1zł
kieliszek do wina białego 1zł
long drink 1zł
literatka 0,50zł
szklanka 1zł
pokale 1zł
whisky 1zł
dzbanki do soków 2zł
miski 4zł
patera na ciasto 6zł
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ZASTAWA STOŁOWA firmy CHODZIEŻ linia IWONA
talerz płaski od 1 zł
talerz głęboki 1zł
bulionówka +podstawek 1zł+1zł
filiżanka + podstawek 1zł+1zł
serwetniki 1zł
półmiski od 3zł
sosjerki 2,3 zł
salaterki okrągłe od 1,50zł
salaterki kwadratowe od 1,50zł
maselniczka 2zł
waza + nabierka 6zł + 2zł
cukiernica 2 zł
pucharki do lodów 2 zł
dzbanki do kawy/herbaty 3zł/4zł
wazon od 4 zł
koszyki na pieczywo 2zł
miski metalowe (stal nierdzewna) 2 zł
tace kelnerskie okrągłe o średnicy 7 zł

SZTUĆCE firmy ODISO linia GRANADA
nóż stołowy 0.50 zł
widelec stołowy 0.50 zł
łyżka stołowa 0.50 zł
łyżeczka 0.50 zł
widelczyk do ciasta 0.50 zł

SPRZĘT GASTRONOMICZNY
Frytkownica 8l 60 zł
Grill gazowy +butla gazowa 170 zł + 60zł
Kociołek 10l 40 zł
Warnik 10l. 40 zł
Warnik 30l 60 zł
Bemar 170 zł

SKIRTINGI I SERWETY
Falbany w kolorze białym/szampan/granat 6zł /mb
Serwety bankietowe w kolorze białym/ błękitnym 4 zł/sztuka

PARASOLE GRZEWCZE
Parasole gazowe o niespotykanej stylistyce RATTAN. Moc 5 - 14kW 170zł+60zł butla
Parasole gazowe o niespotykanej stylistyce INOX ze stolikiem. Moc 5 - 14kW 170zł+60zł butla.

SCENY:
Posiadamy sceny o wymiarach:
 Scena mała: wymiary zadaszenia - 10m x 8m x 7m, wymiary podestu - 8m x 6m, wysokość - 1m - 1,2m, osłonięty tył i boki.
Wynajem na jeden dzień, cena - 4000,00 zł + transport (2,00 zł brutto za kilometr) drugi dzień 50 % ceny + nocleg dla 4 osób. W cenie montaż, obsługa, demontaż.
 Scena średnia: wymiary zadaszenia - 10m x 10m x 7m, wymiary podestu - 10m x 8m, wysokość - 1m - 1,4m, osłonięty tył i boki.
Wynajem na jeden dzień, cena - 5000,00 zł + transport (2,00 zł brutto za kilometr) drugi dzień 50 % ceny + nocleg dla 4 osób. W cenie: montaż, obsługa, demontaż.
 Scena duża: wymiary zadaszenia - 13m x 11m x 8m, wymiary podestu - 12m x 10m, wysokość - 1m - 1,4m, osłonięty tył i boki. Wynajem na jeden dzień, cena 6000,00 zł + transport (2,00 zł brutto za kilometr) drugi dzień 50 % ceny + nocleg dla 4 osób. W cenie: montaż, obsługa, demontaż
Wszystkie sceny są windowane.
Posiadamy zarówno podesty do małych, klasycznych zestawów nagłośnienia jak i rusztowania do dużych systemów klasycznych i liniowych.
Podesty:
Posiadamy 80 sztuk atestowanych podestów scenicznych (wymiar podestu - 1mx2m, wysokość - 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100-140cm) pozwalających otrzymać, w
różnych konfiguracjach 160 m2 powierzchni.
Oświetlenie:
Posiadamy 134 punkty świetlne: 10 x reflektor PC 1000W, 20 x głowica ruchoma MAC Krypton, 12 sunstripe, 40 x PAR 64, 8 x blinder, 4 x stroboskop, 20 x PAR 64 LED, 20
x pixel bar LED, 2 x wytwornica dymu, 2 x hazer.
Wycena konfiguracji oświetlenia po zapoznaniu się z riderem oświetleniowym danego artysty lub zapotrzebowaniem ogólnym imprezy.
Nagłośnienie:
Posiadamy nagłośnienie frontowe marki ElectroVoice: model XLE 181, system liniowy 20 sztuk + subbasy, o łącznej mocy 2 x 15000 W
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Posiadamy nagłośnienie frontowe marki ElectroVoice: model MTL 1 - 4 sztuki, model MTH 1 - 4 sztuki, model KW - 6 sztuk, system klasyczny 14 sztuk, o łącznej mocy 2
x 10000 W
Monitorowy system sceniczny (10 torów monitorowych) oparty na markach: Turbosound TFM 112 12"+1" - 12 sztuk , HKaudio 15"+1" - 4 sztuki, Drumfile DAS RF215 - 2
sztuki
Wycena konfiguracji nagłośnienia po zapoznaniu się z riderem dźwiękowym danego artysty lub zapotrzebowaniem ogólnym imprezy.

UWAGA: Podane ceny są cenami netto do których trzeba dodać 23% VAT.

Rezerwacja hal namiotowych, namiotów wraz z wyposażeniem
Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji wymaga wcześniejszej rezerwacji, której
można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789
879 lub pisząc maila: marketing@zbojnickie.pl
Dane do przelewu:
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI
34-300 ŻYWIEC
Ul. Jana III Sobieskiego 7
NIP: 553 – 230 – 63 – 40
REGON: 240 745 145
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Dołącz do Karpackich Zbójów!
Zapraszamy do zabawy!

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944

Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630
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