
Polštářek na prstýnky (velikost 18х18 cm, rády ho pro vás nazdobíme v souladu se stylem a barvami 
vaší svatby) – půjčovné za polštářek bez uprav 30 Kč, se zdobením – 50 Kč. 

Truhla na dárky a blahopřání (30х21х23 cm, rády ji pro vás nazdobíme v souladu se stylem a barvami 
vaší svatby) – půjčovné za truhlu bez úprav 70 Kč, se zdobením 100 Kč. 

   



Stojan na zasedací pořádek (výška 170 cm, zasedací pořádek lze umístit na jakékoli úrovni počínaje 90 
cm a výš) – půjčovné 150 Kč. 



Rámečky na čísla stolů (k dispozici 7 ks, rády je pro vás nazdobíme v souladu se stylem a barvami vaší 
svatby) – půjčovné za 1 ks bez úprav – 10 Kč, se zdobením – 15 Kč/ks. 

Za zapůjčení požadujeme vrátnou zálohu 500 Kč. Pokud bude zapůjčený předmět poškozen nebo 
poničen, záloha se nevrací. 



Sklo:

Skleněný závěsný svícen, rády ho pro vás nazdobíme v souladu se stylem a barvami vaší svatby 
(nemusí jen viset, může stát na stole). 

K dispozici 20 ks. 

Půjčovné – 10 Kč/ks, se zdobením - 15 Kč/ks.  

3patrový servírovací tác (dá se udělat i dvě patra různé velikosti)

K dispozici 1 ks

Půjčovné 100 Kč



Váza

K dispozici 2 ks

Půjčovné 35 Kč/ks



Stojánek

K dispozici 4 ks

Půjčovné 40 Kč/ks

Váza

K dispozici 1 ks

Půjčovné 40 Kč



Vázička se zakřívenými okraji

K dispozici 2 ks

Půjcovné 35 Kč/ks



Vázička 

K dispozici 2 ks

Půjčovné 20 Kč/ks

Talíř

K dispozici 6 ks

Půjčovné 20 Kč/ks



Dóza

K dispozici 2 ks

Půjčovné 30 Kč/ks



          

Sklenka na sekt (k dispozici 6 ks, rády je pro vás nazdobíme v souladu se stylem a barvami vaší svatby) 
– půjčovné za 1 ks bez úprav – 20 Kč, se zdobením – 35 Kč/ks. 



Svícny

K dispozici:

výška 24 cm – 3 ks, 

výška 28 cm - 3 ks,

výška 32 см – 3 ks. 

Půjčovné 30 Kč/ks

Za zapůjčení těchto předmětů požadujeme vrátnou zálohu, jejíž výše závisí na počtu půjčovaných 
předmětů.  Pokud některý ze zapůjčených předmětů bude poškozen nebo rozbit, odečteme ze zálohy 
příslušnou částku.

Půjčovné je počítáno za 3 dny, každý další den je zpoplatněn navíc. Osobní odběr v Praze, po domluvě 
je možný dovoz po Praze.  


