Alex Hall
CENNÍK PRENÁJMOV

Alex Hall je prekrásne zrenovovaná pôvodná poľnohospodárska budova zo začiatku 20. storočia.
Rekonštrukcia v roku 2018 zachovala originálnu unikátnu architektúru s priznaním tehlových stien
a mohutnej vnútornej drevenej konštrukcie. Pribudla však elegantná drevená podlaha s tanečným
parketom a tehlová dlažba po okrajoch miestnosti.
Vstup do budovy je cez pôvodné odsúvacie drevené dvere, ktoré ponúkajú zároveň príjemný
pohľad na trávnatú plochu pred budovou. Atmosféru sály dotvárajú na náprotivnej strane zasklené
dvere ponúkajúce pohľad na Bratislavský hrad a prírodnú scenériu polí a pohorí. Pre hostí je
k dispozícii kryté posedenie pod strechou, fajčiarsky kútik a samostatné bezbariérové toalety
s priestorom pre prebaľovanie.
Počas prestavby boli do haly nainštalované najmodernejšie technológie – vysúvacie plátno,
stropný projektor s vysokým rozlíšením a unikátny zvukový systém ponúkajúci najvyšší možný
štandard zvukového zážitku s možnosťou pripojenia na externé zdroje. Nasvetlenie priestoru bolo
vytvorené s citom pre vyniknutie majestátnej drevenej konštrukcie a tehlových stien.
Alex Hall poskytuje ideálny priestor pre organizovanie svadieb, plesov, rodinných osláv či
firemných večierkov, ktoré hľadajú pre svojich hostí romanticke farmárske prostredie, ďaleko
od zhonu a ruchu mesta, ktoré je na dohľad a predsa ďaleko.

Karolinenhof Farm GmbH
Pressburger Reichsstrasse 600, 2410 Hainburg an der Donau
+421 903 209 920 / paula@karolinenhof.farm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
22 m × 22 m
16 m × 10 m (160 m2)
7,5 m
4,2 m × 3,9 m (š × v)
do 200 osôb
inteligentné osvetlenie s možnosťou zónovania priestoru

Rozmer haly:
Tanečný parket:
Výška interiéru:
Vstup:
Kapacita:
Osvetlenie:

OZVUČENIE
Ozvučenie 1:
Ozvučenie 2:
Audio procesor:
Audio matica:
Mikrofóny:

Live array stredovýška 2 × 6, 400 W line array repro DAS Event 208
Line array SUB 2 ×, 1200 W line array SUB DAS Event 218
DAS DSP 4080 / fixné nastavenia
Extron DMP 128C AT
4 × príjmač Micro ACT-314 + 2 × Hand ACT-32HC

VIDEOTECHNIKA
Plátno:
Projektor:
Video matica:
Vstupné video zar.:
Možnosť pripojenia:

vysúvacie stropné plátno Rollo Jumbo 500cm × 280cm (š × v)
NEC PA803 UL – 8000 Ansi lumen, laser zdroj svetla
Extron DTP Crosspoint 82 4K-video matica a scaller
BDP prehrávač Denon, Apple TV, Sonos
2 × HDMI, cinch

MOŽNOSTI SEDENIA (ZÁKLADNÉ TYPY)

Kapacita:
(Počet osôb)

200

100

2 × 50

120

48

3 × 50

V prípade záujmu klienta vieme usporiadať sedenie do ľubovoľného tvaru, urobiť viacero
samostatných sedení alebo sálu rozdeliť mobilným paravanom pre potreby workshopov, alebo
skupinovej práce.
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ZÁZEMIE
Alex Hall ponúka samostané zázemie pre vstup dodávateľov, s možnosťou uskladnenia potravín
v chladničkách a mrazničkách, ako aj menší skladový priestor pre potreby organizátora podujatia.
Sála je 24 hodín denne pod kamerovým dohľadom pre bezpečnosť hostí.

PRENÁJOM PRIESTOROV
Alex Hall (480 m2) vrátane trávnatej plochy

€ 3 600

Grill House / indoor

€ 300

Grill House / outdoor

€ 700

Alex Hall + Grill House / indoor a outdoor

€ 4 200

Svadobný altánok / Sad – prenájom s obradom / prenájom s hostinou
Predĺženie prenájmu Alex Hall

€ 300
€ 250 / hod.

Prenájom pokrýva čas na 12 hodín, od 15:00 do 03:00. Po 03:00 hodine ráno sa každá začatá
hodina spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka. Doba nájmu končí odchodom posledného
hosťa z prenajatých priestorov.
Priestory sú k dispozícii vždy deň pred podujatím od 08:30 do 16:00 za účelom príprav.
Po prekročení času na prípravu sa účtuje každá začatá hodina vo výške 30,- Eur.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU
•
•
•
•
•
•
•
•

Poradenstvo k využitiu priestorov
Prenájom vybraných priestorov
Deň vopred zdarma na navezenie zariadenia a cateringu pre podujatie
Grátis využitie priestorov farmy/záhrady pre svadobné fotenie pred a počas obradu
Skladové priestory pre uloženie zariadení a tovaru / bez chladničiek
Toalety a prebaľovací pult pre matky s deťmi
Prichystanie a rozmiestnenie stoličiek, stolov a dohodnutého mobiliáru k podujatiu
Všetky energie a voda spojené s podujatím/ okrem plynu pri použití plynového grilu
v priestoroch Grill House
• Parkovanie pre osobné autá a autobusy vo vyhradených priestoroch farmy
• Pravidelné údržba sociálnych zariadení počas podujatia
• Personálne zabezbečenie počas odvozu vlastného mobiliáru a výzdoby nasledujúci deň
po podujatí
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DOPLNKOVÉ SPOPLATNENÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÁ PONUKA)
Mobiliár
Stôl a stoličky – set

drevený stôl (200 × 90 cm) a 6 stoličiek

Stôl/ stolička – jednotlivo

drevený stôl (200 × 90 cm) / drevená stolička

Stand-by stôl

€ 15 / set
€ 10 / € 2.50 / ks
€ 12 / ks

Exteriérový mobiliár – set

biele kovové stoly a stoličky, 5 + 25

Biele obrusy

bavlnené

Chladničky a mrazničky

5 + 2 / 150 l + 250 l

Pivný set – sedenie

stôl + 2 lavice / 16 ľudí

€ 20 / set

Pivná pípa/ 2 pípy

na pivo, kofolu - dodanie sudu dohodou

€ 35 / set

Bar drevený – indoor

výdajný bar bez čapovacieho zariadenia

€ 50

Bar slamený – outdoor

21 slamených balov s dreveným povrchom

€ 80

Drevené koryto

Pre nápoje uložené v ľade

€ 50

Vázy

vyššie / nižšie

Dekorácie

svetielka, sviečky, 2 × drevené stojany, vázy pre

€ 15 / set
€ 4 / ks
€ 30 / ks

€ 6 / ks
dohodou

sviečky a kvety, info tabuľa, navigácie
Svetelná reťaz v sále
Textilné taburetky

€ 50
rôzne farby, kruhové, priemer 45 cm / 7ks

€ 7 / ks

Slamené sedenie - outdoor

€ 3 / ks

Poťah na slamu

€ 2 / ks

Postrek proti komárom

Vybrané časti areálu

Dezinfekcia

Stojany s gélovou dezinfekciou

Doprava KH-BA-KH

8-miestne auto s vodičom/ dohodou

€ 150
€ 0,3 / ks
€ 27 / jazda

Technika
Sound systém v Alex Hall

€ 250

Projektor

8000 Ansi lumen LASER

€ 300

Projekčné plátno

500 cm × 280 cm

€ 150

Mikrofóny - Handka/ Madona

2+2

€ 25 / ks

KH personál
Zamestnanec KH

K dispozícii počas podujatia
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€ 260

Partnerské služby
Catering / firma PS:EVENTS

Martina Holá, martina.hola@psevents.sk

+421 907 217 845

Výzdoba / kvety / dekorácie

Tali events, Mária Fúseková Taligová

+421 904 652 233

Technika / ozvučenie / osvetlenie /
projekcia

OPTIO, Matej Šulgan

+421 903 818 086

Fotograf

Všetky ceny sú bez 20% DPH.
V celom areáli farmy je zakázané fajčiť, okrem vyhradených priestorov.
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GRILL HOUSE
CENNÍK PRENÁJMOV

Budova Grill House je ideálnym miestom pre akúkoľvek oslavu, menšiu svadbu, stretnutie rodiny
či priateľov, kde klient uprednostňuje komornejšie priestory a osobnejšie riešenia. Budova vznikla
citlivou prestavbou starej farmárskej budovy s cieľom zachovať pôvodný charakter originálnej
stavby s využitím pôvodných tehál a drevených trámov.
Grill House ponúka viacero typov priestorov, od vonkajšej prekrytej časti určenej na grilovanie až
po príjemný vnútorný priestor pre menšie skupiny, alebo ako doplnkový priestor k vonkajšiemu
grilu. Vnútorný priestor Grill House pohodlne obslúži do 20 ľudí s možnostou spoločného stola,
projekčným plátnom a projektorom. Je vhodný pre organizáciu workshopov, menších
teambuildingov alebo ako pomocné zázemie pre svadby a väčšie podujatia v Alex Hall.
Vonkajší gril je pripravený pre podujatia do maximálne 50 hostí, ponúka krb na drevo s nerezovým
kotlom a roštom, hi-end plynový grill, chladničky pre klientov, priestor na prípravu jedál
s pracovným stolom. V pripade potreby vieme klientom poskytnúť útulný priestor pre detský kútik
alebo chill/out zónu v lofte na prvom poschodí.
Priamo z krytej časti je vstup na veľkú trávnatú plochu, kde sa dá v prípade potreby umiestniť
party-stan, alebo pripraviť priestor na hranie pre deti či inštalovať mobilné plátno pre outdoorové
premietanie. Pre hostí je k dispozícii fajčiarsky kútik a samostatné bezbariérové toalety.
Podobne ako v ostatných budovách farmy je aj v Grill House nainštalovaný zvukový systém
(indoor aj outdoor) ponúkajúci najvyšší možný štandard zvukového zážitku s možnosťou pripojenia
na externé zdroje.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
VONKAJŠÍ PREKRYTÝ GRIL
Rozmer vonkajšieho grilu:
Výška interiéru:
Kapacita:

12 m × 12 m
7,5 m
do 50 osôb

K dispozícii:

murovaný krb na drevo s nerezovým kotlíkom a roštom
High-end plynový gril
2 chladničky na potraviny a nápoje hostí

OZVUČENIE
Ozvučenie-Trávnik:
Ozvučenie-Gril:
Mobilné ozvučenie:

Exteriérový reproduktor DAS OVI12 – 4 ×
Exteriérový reproduktor DAS OVI12 – 2 ×
Stredovýškový reproduktor DAS Vantec 15A, 4 ×
SUB repro DAS Vantec 18A, 2 ×

VNÚTORNÉ PRIESTORY – GRILL HOUSE
Rozmer vonkajšieho grilu:
Výška interiéru:
Kapacita:

8 m × 12 m
3m
do 20 osôb

Osvetlenie:
Ozvučenie Grillhouse:
Ozvučenie Detský kútik:

ambientné/ pracovné osvetlenie
BW AM1 interiérový reproduktor 2 ×
BW AM1 interiérový reproduktor 2 ×

Plátno:
Projektor:
Možnosť pripojenia:

vysúvacie stropné plátno 220 cm × 190 cm (š × v)
NEC P605 ULG LASER, 6000 Ansi Lumen, 1920 × 1200
USB, HDMI

MOŽNOSTI SEDENIA (ZÁKLADNÉ TYPY)

Kapacita: 50 outdoor / 20 indoor
V prípade záujmu klienta vieme usporiadať sedenie do ľubovoľného tvaru pre potreby
workshopov, alebo skupinovej práce.
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PRENÁJOM PRIESTOROV
Grill House – outdoor (144 m2), vrátane trávnatej plochy (ca. 500 m2)

€ 1 400

Grill House – indoor

€ 800

Grill House Complet – outdoor a indoor

€ 1 800

Predĺženie prenájmu

€ 200 / hod.

Prenájom pokrýva čas na 12 hodín, od 15:00 do 03:00. Po 3:00 hodine ráno sa každá začatá
hodina spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka. Doba nájmu končí odchodom posledného
hosťa z prenajatých priestorov.
Priestory sú k dispozícii vždy deň pred podujatím od 08:30 do 16:00 za účelom príprav.
Po prekročení času na prípravu sa účtuje každá začatá hodina vo výške 30,- Eur.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE PRENÁJMU:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poradenstvo k využitiu priestorov
Prenájom vybraných priestorov
Deň vopred zdarma na navezenie zariadenia a cateringu pre podujatie
Grátis využitie priestorov farmy/záhrady pre svadobné fotenie pred a počas obradu
Skladové priestory pre uloženie zariadení a tovaru / bez chladničiek
Toalety a prebaľovací pult pre matky s deťmi
Prichystanie a rozmiestnenie stoličiek, stolov a dohodnutého mobiliáru k podujatiu
Všetky energie a voda spojené s podujatím/ okrem plynu pri použití plynového grilu v
priestoroch Grill House
• Parkovanie pre osobné autá a autobusy vo vyhradených priestoroch farmy
• Pravidelné údržba sociálnych zariadení počas podujatia
• Personálne zabezbečenie počas odvozu vlastného mobiliáru a výzdoby nasledujúci deň po
podujatí

DOPLNKOVÉ SPOPLATNENÉ SLUŽBY (ZÁKLADNÁ PONUKA)
Služby a materiál pre grilovanie
Krb na drevo

do 6 h.

€ 50

Plynový gril

do 6 h.

€ 80

Box bukového dreva na grilovanie

12 kg na cca 3 h.

€ 15

Drevené uhlie

Weber Premium 5 kg

€ 10

Čistenie grilov (gril na drevo / plynový gril)

povinné
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€ 50 / € 100

Mobiliár +
Stôl a stoličky – set

Drevený, hnedý stôl + stoličky, 5 + 25

Stand-by stôl

5 ks

Exteriérový mobiliár – set

biele, okrúhle kovové stoly a stoličky, 5 + 25

Chladničky a mrazničky

5 + 2 / 150 l + 250 l

Pivný set – sedenie

set: stôl + 2 lavice / 16 ľudí

€ 20 / set

Pivná pípa / 2 pípy

na pivo, kofolu – dodanie sudu dohodou

€ 35 / set

Vázy

vyššie / nižšie

Dekorácie

svetielka, sviečky, 2 × drevené stojany, vázy pre

€ 12 / set
€ 12 / ks
€ 15 / set
€ 30 / ks

€ 6 / ks
Dohodou

sviečky a kvety, info tabuľa, navigácie
Drvené koryto na nápoje

€ 50

Postrek proti komárom

Vybrané časti areálu

Dezinfekcia

Stojany s gélovou dezinfekciou pri vstupe do

€ 150
€ 0,3 / ks

budov
KH staﬀ / 2 ×

K dispozícii počas podujatia

€ 260

Technika +
Audio-Technika / Grill House indoor

€ 100

Audio-Technika / Grill House outdoor

€ 150

Video-Technika – indoor

plátno + projektor

€ 150

Partnerské služby +
Catering / firma PS:EVENTS

Martina Holá, martina.hola@psevents.sk

+421 907 217 845

Výzdoba / kvety / dekorácie

Tali events, Mária Fúseková Taligová

+421 904 652 233

Technika / ozvučenie / osvetlenie /
projekcia

OPTIO, Matej Šulgan

+421 903 818 086

Fotograf

Všetky ceny sú bez 20% DPH.
V celom areáli farmy je zakázané fajčiť, okrem vyhradených priestorov.
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