TEATTERI TOIVON HINNASTO JA
PALVELUT
ARKIPÄIVÄT mA - TO
klo 07:00 - 16:00 tai 17:00 - 23:00
klo 07:00 - 23:00
Lisätunnit:
06:00 - 00:00
00:00 - 03:00

860 € / pvä
1150 € / pvä

75 € / tunti
215 € / tunti

VIIKONLOPUT PE - SU
klo 07:00 - 00:00
klo 00:00 - 03:00

170 € / tunti
260 € / tunti

Minimi vuokrausaika on 8 tuntia,
ellei toisin olla sovittu.
Arkipyhinä viikonloppuhinnasto.

juhlapaketit sis. siivouspalvelu
1.päivä (-10% norm. viikonloppuhinnasta)
Klo 10:00 - 03:00

3114 €

2.päivää (-15% norm. viikonloppuhinnasta)
Pe klo 17:00 - Su klo 03:00
4949 €
3.päivää (-20% norm. viikonloppuhinnasta)
Pe klo 17:00 - Su klo 17:00
6172 €
Tila ei käytössä 03:00-07:00 välisenä aikana.
Varausmaksu 20% maksetaan sopimuksen teon
yhteydessä, varausmaksua ei palauteta.
Hintoihin lisätään Alv .

TEATTERI TOIVON

Hinnasto

TAPAHTUMATUOTANTO
Tapahtumatuotanto
Tavaroiden varastointi
Lavan tai katsomon muutostyöt
Pöytien ja tuolien asettelu & purku
Juomajääkaappi
Baaritiski

80 € / h
70 € / pv
330 €
195 €
170 €
120 € / kpl

SIIVOUSHINNASTO
Siivouspalvelu (pintojen pyyhintä, wc -tilat)
350 €
Laajennettu siivouspalvelu
+ 100 €
Ylimääräinen siivous esim. vaikeat tahrat
80 € / h
Eritteiden siivous
115 € / kpl
Pullojen, tölkkien ja somisteiden siivous
120 €
Roskien vienti
60 €
Ilmapallojen poisto katosta
35 € / kpl
Glitterin tai konfetin siivous
230 €
Ovi (paikkaus ja maalaus)
80 €
Ovi (uusiminen + taide)
alk. 300 €

takakansi

Tilassamme on taittopöytiä 10kpl (P183 x S76 x K74).
Omalla kalustolla istumapaikkoja 80 hlö asti.
Max hlö määrä 150.

Suosittelemme herkullista
Catering Ceidasta
www.cateringceidas.fi
Juha-Matti Sainio
+358 415 059 390
myynti@cateringceidas.fi

Siivouspalvelu ei sisällä vuokratilan astioiden pesua,
piha-alueen siivousta tai pullojen/tölkkien keräämistä
tai pois viemistä.
Tilassa on aina oletuksena nouseva katsomo.
Katsomon purkaminen tai laskeminen lavaksi
veloitetaan muutostyönä.

YHTEYSTIEDOT
Haukilahdenkatu 2, 00550 HELSINKI
050 353 7518
tilavuokraukset@teatteritoivo.net
www.teatteritoivo.net

