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Utkörning i Umeå
Vi kör ut  300 kr

Vi hämtar  300 kr

Norrlands största 
porslinsuthyrning

Varför använda engångs när man kan 
hyra riktigt porslin till bra priser?

Porslin är miljövänligt, och betydligt 
elegantare att servera och äta på, än 
engångs.  

Vår idé är 
att göra porslinsanvändningen enklare 
genom att erbjuda ett bra och 
hygieniskt transportsystem för vårt 
porslin. Vi sköter dessutom disken, så 
vi vill att porslinet ska återlämnas 
odiskat. 

Vi har ca 1000 enheter av glas, porslin 
och bestick att hyra ut, och kommer 
att komplettera det förrådet i takt med 
efterfrågan. Behövs transport, så kan vi 
med vår lastbil och rullvagnar, hjälpa 
till med utkörning och hämtning. Vi 
hyr ut i hela Norrland. Maila oss om 
transportpriser.

Planera miljövänligt  

Hyr Porslin

Vi diskar

Sortiment/Priser 

Vinglas 35 cl	 	 	 4 kr
Champagneglas	 	 4 kr
Vattenglas 20 cl	 	 3 kr
Kaffemugg 20 cl	 	 4 kr
Gaffel	 	 	 	 2 kr
Kniv	 	 	 	 2 kr
Dessertsked	 	 	 2 kr
Varmrättstallrik 26,5 cm 4 kr
Förrättstallrik 20,5 cm 4 kr
Assiett 17 cm		 	 4 kr
Soppskålar   4 kr
Partyclips	 	 	 2 kr
Alla priser inkl. diskning 
och exkl. moms.
Övrigt
Uppläggningsfat  30 kr
Skålar (olika stl.)  15 kr
Kantiner	 	 	 30 kr
Transport/Värmeboxar 100 kr
Stor Wok 100 cm (gasol)	 700 kr
Buffébord (med isbädd) 1000 kr
Kolgrill  (120 cm bred)	 1000 kr
Bord/bänkset (6 pers) 150 kr
Kaffebryggare	 	 100 kr

Porslinsuthyrningen
VINGLAS, CHAMPAGNEGLAS, VARMRÄTTSTALLRIKAR, FÖRRÄTTSTALLRIKAR, ASSIETTER, BESTICK, DESSERTSKEDAR, M.M.

Porslinsuthyrningen  
Norrlands största  
Ni hyr - Vi diskar

PORSLINSUTHYRNING
För små och stora middagar

20-1000 pers

sydön ab
Box 4033  

90402 Umeå
070-5931324

Ni Hyr- vi diskar
Uthyrningsvillkor

• Alla priser är exkl. moms

• Porslin och bestick återlämnas 

avskrapat och  rätt packat i 

resp back, kassett.

• Skador på hyrgodset som skett 

under uthyrningstiden, betalas 

av kunden.

• Kunden har ansvar för 

hyrgodset under hela 

uthyrningstiden.

• Hyrgodset hämtas och lämnas 

på överenskommen dag och tid.

• Hyrgodset hämtas och lämnas 

på Fabriken-Gimonäs om inte 

transport beställts.

•  Uthyraren har rätt att utan 

kundens medverkan räkna och 

debitera ev. svinn
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