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PORSLIN & STÄDNING 
 
Wijkanders erbjuder uthyrning av porslin till Fakultetsvåningen. I priserna nedan ingår leverans till 
Fakultetsvåningens pentry.  
Bokning av porslin behöver ske 10 dagar förre arrangemanget. 
Efter avslutat arrangemang placeras porslinet odiskat i de avsedda förvaringsbackarna åter i pentryt. 
Hyran avser för ett tillfälle och skall vara färdigt för upphämtning en timme före ni behöver lämna 
våningen. 
För saknat eller skadat porslin debiteras vårt ersättningspris. 
Är det något övrigt ni kan tänkas behöva i porslin eller utrustningsväg så hör av er så kan vi säkert 
lösa det. 
 
Beställaren står själv för iordningsställandet av lokalerna inför och efter arrangemanget om inte 
detta vill beställas av oss i samband med porslinsuthyrning. Om vi även är på plats och serverar 
under middagen behöver eventuell alkohol köpas via oss. Är vi på plats och serverar med ett 
arrangemangsupplägg ingår porslin i vårt offererade pris.  
 

 
Nedan följer priser på städning samt uppställning eller återställning: 
 

  

(minsta debitering 3 timmar) 
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Prislista per styck 

 

 
Bestick Exkl. moms Inkl. moms 

Varmrättsgaffel          2,00 kr           2,50 kr  

Varmrättskniv          2,00 kr           2,50 kr  

Dessertsked          2,00 kr           2,50 kr  

Dessertgaffel          2,00 kr           2,50 kr  

Kaffesked          2,00 kr           2,50 kr  

Serveringssked          3,00 kr           3,75 kr  

Serveringsgaffel          3,00 kr           3,75 kr  

Tårtspade          3,00 kr           3,75 kr  

Matsked 3,00 kr          3,75 kr 

Glas 
  

Vin          2,00 kr           2,50 kr  

Vatten          2,00 kr           2,50 kr  

Avec          2,00 kr           2,50 kr  

Champagne          2,00 kr           2,50 kr  

Öl          2,00 kr          2,50 kr 

Tallrikar 
  

Varmrätt          3,00 kr           3,75 kr  

Dessert/assiett          2,00 kr           2,50 kr  

Djup tallrik          3,00 kr           3,75 kr  

Övrigt 
  

Kaffekopp med fat          4,00 kr           5,00 kr  

Kaffemugg          3,00 kr           3,75 kr  

Sockerskål          6,00 kr           7,50 kr  

Mjölkkanna liten          6,00 kr           7,50 kr  

Tillbringare glas        15,00 kr        18,75 kr  

Termos 1 liter (ange 
om det önskas för té) 

       20,00 kr        25,00 kr  

Termos 2,5 liter        30,00 kr        37,50 kr  

Uppläggningsfat        50,00 kr        62,50 kr  

Uppläggningsskål        25,00 kr        31,25 kr  

Linneduk 130X180        30,00 kr               37,50 kr 

Linneduk 130X130 25,00 kr 31,25 kr 

Linneservett 5,00 kr 6,25 kr 

   


