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BÉRELHETŐ SÖRPAD-GARNITÚRÁK BUDAPESTEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Elegendő ülőhely és stabil asztal rendezvényéhez, bárhol és bármikor!
Egy célszerű megoldás azokra az esetekre, amikor Ön és vendégei
a szabadban is egy asztal és a hozzá illő ülőhely kényelmét akarják élvezni.
A sörpad garnitúra alapvetően egy, kihajtható lábakkal szerelt asztalból és két hasonló
kialakítású padból áll. A garnitúra felállítva normál méretű asztalként és ülőalkalmatosságként
funkcionál, összecsukva pedig más hasonló bútorokhoz viszonyítva alig foglal helyet.
Sörpadból számos típus létezik, de a legelterjedtebb a 220 cm szélességű modell, mely 6 felnőtt,
vagy 8 gyermek számára nyújt kényelmes
ülőhelyet. A garnitúrák minden eleme stabil,
de kerülni kell a padok túlterhelését és a
felállítás helyszínén gondoskodni kell a sima,
kellően tömör talajról (különösen abban az
esetben, ha gyermekek használják majd).

Ha csak évente néhányszor van rá szüksége,
vagy ha a rendezvényre nagyobb mennyiségű ülőhelyet kell biztosítania kézenfekvő és
környezettudatos választás a sörpadokat
bérelni. Megrendelése után ezzel
kapcsolatban semmilyen további teendője
nem lesz; a garnitúrákat az Önnek alkalmas
időben szállítjuk és felállítjuk a helyszínen.

A sörpad garnitúra főbb technikai paraméterei:
Asztal méretei (hosszúság x szélesség x magasság)

220 (h) x 50 (sz) x 75 (m) cm

Pad méretei (hosszúság x szélesség x magasság)

220 (h) x 25 (sz) x 48 (m) cm

Padok terhelhetősége
Asztallap és ülőfelületek anyaga
Szerkezet anyaga
Súly (teljes garnitúra)

270-300 kg /pad
lakkozott lucfenyő (natúr szín)
festett acél
~20 kg

Ülőhely és asztal bárhol? Nem probléma: a sörpad-garnitúrák a nagyszabású közösségi rendezvényektől a
kisebb céges megmozdulásokon át, az otthon tartott családi-, baráti összejöveteleken, házibulin is kiváló
megoldást jelentenek. Különös módon a legtöbben csak akkor számolnak ezzel az eszközzel, ha a szabadba
terveznek rendezvényt, pedig zárt helyen ugyanolyan hasznos és gazdaságos alternatíva lehet.
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Ha nem szeretne később csalódni, követelje meg a minőséget, akkor is, ha csak
egy-két garnitúrát bérel. A rendezvény napján már nehezen tud új alternatíva után
nézni, ha a kiszállított garnitúrák nem illenek az Ön rendezvénye színvonalához.

Hogyan csináljuk mi?
Csak szabad készletre adunk ki árajánlatot! Sok bérbeadással foglalkozó cég egy sörpadgarnitúrára addig a pillanatig adja ki az árajánlatokat, ameddig valaki meg nem rendeli azokat.
Vagyis, ha mondjuk van száz készlet sörpad garnitúrájuk szabadon egy adott napra, arra kiadnak mondjuk -, ezer garnitúrányi árajánlatot és egyszerűen az az ügyfél nyer, aki előbb rendel.
Ez a megoldás csak a szolgáltató érdekeit nézi, egyben óriási bizonytalanságot jelent az ügyfeleik
számára. Szerintünk Önt nem lehet ilyen helyzetbe kényszeríteni, ezért egyetlen darabbal sem
adunk ki több ajánlatot eszközeinkre, mint amennyi felett egy adott napon szabadon rendelkezünk. Már az árajánlat kiadásakor lekötjük Önnek a szükséges eszközöket, vagyis, ha az ajánlat
érvényességi idején belül rendel, garantáljuk, hogy meg is kapja a kért eszközöket.
•
•
•
•
•

Az Ön érdekében csakis az ún. gastro-minőséget vásároljuk, a sörpadok között ez az elérhető
legjobb minőség. Érdekesség, hogy egy ilyen garnitúra stabilabban áll és nehezebb is, mint
az olcsó sörpadok, egyszóval: van benne anyag.
A sörpad garnitúrákat maximum 2 év használat után vadonatújra cseréljük (HA addig nem
volt velük minőségi probléma), a forgalomból kivont eszközöket pedig értékesítjük.
30db feletti megrendeléseket nem vállalunk el. Ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb
szempont, ezt pedig leharcolt eszközökkel képtelenség lenne elérni.
Kiszállítás előtt minden egyes garnitúrát műszaki szempontból is ellenőrzünk, az összes csavart utána húzzuk a kilazulás okozta balesetek és sérülések megelőzése érdekében.
Nem egyszerűen tiszta, de közvetlenül kiszállítás előtt is letisztított garnitúrákat szállítunk.

Azon vagyunk, hogy a járulékos költségeket a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk a szállítás
esetében is. Az alapelv egyszerű: a valós költségeknél egy forinttal sem kérünk többet. Ráadásul
egyes régiókban speciális kondíciókat alkalmazunk, így könnyen előfordulhat, hogy az Ön
esetében is olyan alacsony szállítási költséggel kalkulálunk, amit álmában sem képzelne.
Erre minden esélye megvan, ha az alább felsorolt helyek valamelyikén tervez rendezvényt:
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info@sorpad-berles.hu

Telefon:

+36 (20) 320 2579

Látogasson el a www.sorpad-berles.hu
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