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Att hyra tält 
 
 
 
Hur	  stort	  tält	  behövs?	  	  Hur	  mycket	  folk	  räknar	  ni	  med?	  	  
En	  god	  tumregel	  är	  att	  räkna	  med	  ca	  1	  kvm/sittande	  gäst.	  Runda	  bord	  kräver	  i	  regel	  något	  mer	  plats.	  	  
Glöm	  inte	  att	  räkna	  med	  plats	  för	  ev.	  buffé,	  bar,	  scen,	  DJ,	  dansgolv	  eller	  liknande.	  	  	  
	  
	  
Hur	  stor	  yta	  finns	  tillgänglig?	  	  
Finns	  det	  några	  begränsningar	  i	  mått	  på	  längden	  eller	  bredden	  på	  den	  yta	  där	  ni	  tänkt	  att	  tältet	  ska	  monteras?	  	  
	  
	  
Underlag	  
Vad	  är	  det	  för	  underlag?	  Gräs/grus/stenplattor/asfalt/kullersten/trall?	  	  
Är	  ytan	  jämn	  eller	  är	  det	  lutande/gropigt?	  	  
	  
	  
Transport	  till	  platsen	  
Var	  kommer	  festen	  att	  äga	  rum?	  Adress/område?	  	  
Hur	  ser	  det	  ut	  med	  transportmöjlighet	  fram	  till	  montageplatsen?	  Går	  det	  att	  köra	  hela	  vägen	  fram?	  Om	  inte,	  
hur	  nära	  kommer	  man	  med	  bilen?	  Behöver	  utrustningen	  bäras?	  	  Hur	  långt?	  	  Ev.	  höjdskillnad?	  	  
	  
	  
Vill	  ni	  ha	  golv	  i	  tältet?	  	  	  
Vi	  arbetar	  med	  2	  olika	  typer	  av	  golv.	  	  
Ena	  varianten	  är	  ett	  plastgolv	  som	  läggs	  direkt	  på	  marken	  &	  följer	  underlaget.	  	  
Detta	  golv	  kräver	  hyfsat	  jämnt	  underlag	  för	  ett	  gott	  resultat.	  
Golvet	  är	  relativt	  känsligt	  för	  gropar,	  bulor	  samt	  ojämnheter	  såsom	  uppstickande	  rötter,	  stenar	  etc.	  	  
	  
Alternativ	  2	  är	  ett	  rambyggt	  golv/kasettgolv.	  	  
Först	  byggs	  en	  aluminiumram	  som	  golvskivorna	  läggs	  ut	  på.	  Här	  är	  mindre	  ojämnheter	  på	  montageytan	  inga	  	  
problem!	  	  	  
Vid	  större	  nivåskillnader	  än	  15	  cm	  tillkommer	  kostnad	  för	  arbete	  &	  material	  för	  pallning	  av	  golv.	  För	  exakt	  
prisuppgift	  behöver	  platsen	  besiktigas	  av	  tältmontör	  från	  SEC	  AB.	  I	  vissa	  fall	  räcker	  det	  med	  bra	  bildmaterial.	  	  
	  
*	  Om	  ni	  har	  möjlighet	  att	  ta	  ett	  par	  bilder	  på	  platsen	  &	  skicka	  till	  oss	  så	  underlättar	  det	  arbetet	  att	  ta	  fram	  ett	  
prisförslag.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Prisförfrågan:	  	  
För	  att	  vi	  ska	  kunna	  sätta	  ihop	  ett	  så	  relevant	  &	  bra	  förslag	  som	  möjligt	  ber	  vi	  dig	  att	  att	  kopiera	  vår	  text	  på	  sida	  
2	  ”Förfrågan	  -‐	  Tältevent”	  &	  klistra	  in	  i	  ett	  mail	  till	  oss.	  	  
	  
Detta	  gör	  att	  vi	  redan	  från	  början	  kan	  ge	  dig	  ett	  bra	  ”paketpris”	  &	  dessutom	  skala	  bort	  överflödig	  information	  
om	  sådant	  som	  inte	  är	  aktuellt	  för	  er.	  	  
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Förfrågan	  -‐	  Tältevent	   	  
	  
	  
	  
Kopiera	  listan	  nedan	  i	  ett	  mail	  till	  din	  kontaktperson	  på	  SEC	  AB.	  
	  

•   Behåll	  eller	  komplettera	  med	  sådant	  ni	  är	  intresserade	  av	  &	  vill	  veta	  mer	  om.	  
•   Radera	  sådant	  som	  inte	  är	  aktuellt	  för	  er	  fest!	  	  

	  
	  
	  
	  

1.   Antal	  gäster:	  	  
2.   Information	  om	  montageplatsen:	  

	  
	  
Tillbehör:	  	  
	  
Golv	  	  
Lining	  /	  vitt	  innertak	  
Värme	  
	  
Belysning	  
Kristallkronor	  
Ljusslingor	  
Miljöbelysning	  (färgad	  LED-‐belysning)	  
	  
Möbler:	  	  
Bord	  (Rektangulära	  eller	  runda)	  
Stolar	  (Stoppade	  eller	  fällbara)	  
Stolsöverdrag	  	  
Ståbord	  	  
	  
Porslin	  &	  bestick	  
Förrättsgaffel,	  Förrättskniv,	  Förrättstallrik	  
Varmrättsgaffel,	  Varmrättskniv,	  Varmrättstallrik	  
Dessertsked,	  Desserttallrik	  	  
Kaffekopp	  med	  fat,	  Kaffesked	  	  
	  
Glas:	  	  
Champagne,	  Vin,	  Vatten,	  Avec,	  Glas	  till	  baren	  
	  
Ljud,	  ljus,	  scen:	  	  
Ljudanläggning	  för	  bakgrundsmusik/tal.	  Mikrofon.	  	  
Ljudanläggning	  för	  dansgolv	  /	  livemusik.	  DJ-‐utrustning.	  	  
Discoljus	  	  
Scen	  (Storlek?)	  	  
	  
Övrigt:	  	  
Bardisk,	  Kylskåp,	  is	  


