
 
 

PORSLINSUTHYRNING 

 
 

Vid frågor eller beställning, kontakta vår bokningsavdelning 
bokningjohanneberg@chalmerskonferens.se • 031- 772 39 50 • www.chalmerskonferens.se 
På ovan angivna priser tillkommer mervärdesskatt i enlighet med gällande lagstiftning vid 

faktureringstillfället. 

 

Chalmers Konferens & Restauranger erbjuder uthyrning av porslin.  
I priserna nedan ingår att det hämtas ut från någon av våra restauranger i Kårhuset 
på campus Johanneberg.  
 
Bokning av porslin behöver ske minst 5 arbetsdagar före arrangemanget.  
Vi reserverar oss för att vi har ett begränsat antal men bekräftar givetvis vad som 
kan levereras eller inte vid bokning och bekräftelse.  
Efter avslutat arrangemang kan porslinet placeras odiskat men organiserat och 
tillbaka  i de avsedda förvaringsbackarna.  
 
Hyran avser för ett tillfälle och återlämnas enligt överenskommelse.  
För saknat eller skadat porslin debiteras vårt ersättningspris.  
Även restaurang Wijkanders erbjuder porslinsuthyrning (bokning@wijkanders.se)  
 

Prislista per styck 
Bestick Exkl. moms Inkl. moms 
Varmrättsgaffel 2,50 kr 3,125 kr 
Varmrättskniv 2,50 kr 3,125 kr 
Dessertsked 2,50 kr 3,125 kr 

Kaffesked 2,50 kr 3,125 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 3,00 kr 3,75 kr 
Vatten 3,00 kr 3,75 kr 
Avec 3,00 kr 3,75 kr 
Champagne 3,00 kr 3,75 kr 
Öl 3,00 kr 3,75 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 
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Övrigt   
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 

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 130X250 30,00 kr 37,50 kr 
Linneduk 130X130 25,00 kr 31,25 kr 

  Linneservett        5,00 kr       6,25 kr 
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