ALEX HALL
CENNÍK PRENÁJMOV

Alex Hall je prekrásne zrenovovaná pôvodná poľnohospodárska sýpka zo začiatku 20. storočia.
Rekonštrukcia v roku 2018 zachovala originálnu architektúru s priznaním tehlových stien a
mohutnej vnútornej drevenej konštrukcie. Pribudla 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 veľké
zasklené dvere ponúkajúce pohľad na Bratislavský hrad a prírodnú scenériu polí a pohorí. Pre
hostí je k dispozícii kryté posedenie pod strechou, samostatné bezbariérové toalety s priestorom
pre prebaľovanie a fajčiarsky kútik.
Počas prestavby boli do stodoly nainštalované najmodernejšie technológie - vysúvacie plátno,
stropný projektor s vysokým rozlíšením a prvotriedny 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 remných večierkov, ktoré hľadajú pre svojich hostí romanticke farmárske prostredie, ďaleko od
zhonu a ruchu mesta, ktoré je na dohľad a predsa ďaleko.
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Rozmer haly:
Tanečný parket:
Výška interiéru:
Vstup:
Kapacita:
Osvetlenie:

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

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

Live array stredovýška 2x6, 400W line array repro DAS Event 208
Line array SUB 2x, 1200W line array SUB DAS Event 218
DAS DSP 4080 / xné nastavenia
Extron DMP 128C AT
4x príjmač Micro ACT-314 + 2x Hand ACT-32HC

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

vysúvacie stropné plátno Rollo Jumbo 500cm x 280cm (š x 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
2x HDMI, cinch

MOŽNOSTI SEDENIA (základné typy)

Kapacita:
(Počet osôb)

200

100

2x50

120

48

3x50

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.

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.
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Prenájom priestorov
Alex Hall (480m2), vrátane tr vnatej plochy

3900 €

Grill House / indoor s Alex Hall

400 €

Grill House / outdoor s Alex Hall

900 €

Alex Hall + Grill House / indoor a outdoor

4800 €

Svadobný altánok, vhodný pre svadobné obrady a oslavy do 120 hostí

400 €

Záhrada / ovocný sad, vhodné pre podujatia od 80-150 hostí

400 €

Tree House / ubytovanie pre 2 osoby

230 €

Predĺ enie pren jmu Alex Hall

€250/hod.

Pren jom pokr va as na 12 hod n, od 15:00 do max 03:00. Po 3:00 hodine ráno sa každá začatá hodina
spoplatňuje podľa aktuálneho cenníka. Doba nájmu končí odchodom posledného hosťa z
prenajatých priestorov (vrátane dodávateľov).
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.

Služby zahrnuté v cene prenájmu:
•
•
•
•
•
•
•

Poradenstvo k využitiu priestorov
Prenájom vybraných priestorov
Deň vopred zdarma na navezenie zariadenia a cateringu pre podujatie
Prichystanie sály a rozmiestnenie dohodnutého mobiliáru k podujatiu / stoly, stoličky, iné
Grátis využitie priestorov farmy/záhrady pre svadobné fotenie počas podujatia
Skladové priestory pre uloženie zariadení a tovaru / bez chladničiek
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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á

č
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DOPLNKOVÉ SPOPLATNENÉ SLUŽBY (základná ponuka)
Interiér
Stôl a stoličky - set

drevený stôl (200 x 90cm) a 6 stoli iek

Stôl/ stolička - jednotlivo

drevený stôl (200 x 90cm) / drevená stoli ka

Stand-by stôl

Max 8 ks

Svetelná reťaz v sále

€15/set
€10/ €3/ks
€15/ks
50 €

Biele obrusy

bavlnené

Chladni ky a mrazni ky

5 + 1/ 150l + 250l

Pivný set - sedenie

stôl + lavica/ 6 ľudí

Bar drevený - indoor

výdajný bar bez čapovacieho zariadenia

50 €

Drevené koryto

Pre nápoje uložené v ľade

30 €

Vázy

vyššie / nižšie

Dekorácie

svetielka, svie ky, vázy pre sviečky, info tabuľa,

€5/ks
€30/ks
€30/set

€6/ks
dohodou

navigácie
Hygienický košík do toaliet

2ks

Deky

130 x 170/ 20 ks k dispozícii

Dezinfekcia

Stojany s gélovou dezinfekciou

€0,3/ks

biele kovov stoly a stoli ky, 5 + 25

€15/set

€25/ks
3€

Exteriér
Exteriérový mobiliár - set
Stand-by stôl

€12ks

Pivný set - sedenie

stôl + 2 lavice/ 16 ľudí

Drevené koryto

Pre nápoje uložené v ľade

Svetelná reťaz outdoor
rôzne farby, kruhové, priemer 45 cm/ 7ks

Slamené sedenie - outdoor

€2/ks

Outdoor stolička

€3,5/ks

č

č
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č

€10/ks
€3,50/ks

Poťah na slamu

é

30 €
50 €

Textilné taburetky

č

€30/set

Slavobrána

50 €

Party stan - outdoor

3,6m x 3,6m/ 4 ks

€60/ks

Plynový ohrievač - hríb

4ks/ vrátne plynovej bomby

€40/ks

Sada outdoorových hier

jenga, domino, crocket, petanque

Dekorácie

svetielka, svie ky, vázy pre sviečky navigácie

Postrek proti komárom

Vybrané časti areálu

35 €
dohodou
150 €

Technika
Sound systém v Alex Hall

€250

Projektor

8000 Ansi lumen LASER

300 €

Projekčné plátno

500cm x 280cm

150 €

Mikrofóny - Handka/ Madona

2+2

€35/ks

Iné
Zamestnanec KH

K dispozícii počas podujatia

Doprava KH-BA-KH

8-miestne auto s vodičom/ dohodou

Malé medy

Cena podľa veľkosti balenia

€300
€30/ jazda

Partnerské služby
Catering / rma PS:EVENTS

Martina Holá, martina.hola@psevents.sk

00421 907 217 845

Výzdoba /kvety /dekorácie

Tali events, Mária Fúseková Taligová

00421 904 652 233

Technika/ ozvučenie/ osvetlenie/ projekcia

OPTIO, Matej Šulgan

00421 903 818 086

V prípade, že sa rozhodnete pre inú ako partnerskú cateringovú agentúru farmy Karolinenhof,
účtujeme korkovné 8 Eur na osobu.
V etky ceny s bez 20% DPH.
V celom areáli farmy je zakázané fajčiť, okrem vyhradených priestorov.
Klient je povinny si po podujati zobrat všetky obalove materiály, odpadky, zvyšky jedál a dekorácie,
ktoré doniesol na farmu.
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GRILL HOUSE
CENNÍK PRENÁJMOV

Grill House ponúka 2 základné typy priestorov - outdoor a indoor. Je ideálnym miestom pre
rodinnú oslavu, menšiu svadbu, či stretnutie priateľov, kde hosť 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.
Vonkajšia prekrytá časť pohodlne obslúži 50 ľudí. Je vybavená krbom na drevo s nerezovým
kotlom a roštom, hi-end plynovým grilom, chladničkami a priestorom na prípravu jedál. V prípade
potreby vieme hosťom poskytnúť útulný priestor v lofte na poschodí, ktorý plní funkciu chill-out
zóny alebo detského kútika.
Vnútorný priestor s kapacitou do 20 ľudí je vybavený projekčným plátnom a projektorom. Tento
priestor je vhodný pre organizáciu workshopov, menších teambuildingov alebo slúži ako
pomocné zázemie pre svadby a väčšie podujatia v Alex Hall.
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 sú k dispozícii bezbariérové toalety a fajčiarsky kútik.
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 priestoru: 12m x 12m
Výška interiéru:
7,5m
Kapacita:
do 50 osôb
K dispozícii:

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

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

Exteriérový reproduktor DAS OVI12 - 4x
Exteriérový reproduktor DAS OVI12 - 2x
Stredovýškový reproduktor DAS Vantec 15A, 4x
SUB repro DAS Vantec 18A, 2x

VNÚTORNÉ PRIESTORY - GRILL HOUSE
Rozmer vnútorného priestoru:
Výška interiéru:
Kapacita:

8m x 12m
3m
do 20 osôb

Osvetlenie:
Ozvučenie Grillhouse:
Ozvučenie Detský kútik:

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

Plátno:
Projektor:
Možnosť pripojenia:

vysúvacie stropné plátno 220m x 190 cm (š x v)
NEC P605 ULG LASER, 6000 Ansi Lumen, 1920 x 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 (144m2), vrátane tr vnatej plochy (ca. 500m2)
Grill House/ indoor

2100 €
800 €

Grill House Complet - outdoor a indoor
Predĺ enie pren jmu

2500 €
€200/hod.

Pren jom pokr va as na 12 hod n, maximáone do 03:00 hod. 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.

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 počas podujatia
Prichystanie priestoru a rozmiestnenie 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)
Služby a materiál pre grilovanie
Krb na drevo

do 6hod

75 €

Plynový gril

do 6hod

100 €

Kotlík 20l

nerezový, smaltovaný

40 €

Box bukového dreva na grilovanie

12 kg na cca 3 hodiny

25 €

Drevené uhlie

Weber Premium 5 kg

30 €

Čistenie grilov (gril na drevo/ plynový gril)

povinné s prenájmom grilu

€50/€80

Mobiliár
Stôl a stoličky - set

Drevený, hnedý stôl + stoličky, 5 + 25

Stand-by stôl

5 ks

Exteriérový mobiliár-set

biele, okrúhle kovov stoly a stoli ky, 5 + 25

Chladni ky a mrazni ky

5+ 2/ 150l + 250l

Pivný set - sedenie

set: stôl + 2 lavice/ 16 ľudí

Vázy

vyššie/ nižšie

Dekor cie

svetielka, svie ky, vázy pre sviečky

Drevené koryto na nápoje

€12/set
€12/ks
€15/set
€30/ks
€20/set
€6/ks
Dohodou
30 €

Technika
Audio-Technika / Grill House indoor

100 €

Audio-Technika/ Grill House outdoor

200 €

Video-Technika - indoor

plátno + projektor

150 €

Outdoor mobilný zvuk do sadu

Pár reproduktorov so stojanom + mix + káble

300 €

Zamestnanec KH

K dispozícii počas podujatia

€300

Postrek proti komárom

Vybrané časti areálu

150 €

Iné
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á

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

Dezinfekcia

Stojany s gélovou dezinfekciou pri vstupe do

€0,3/ks

budov
Doprava KH-BA-KH

8-miestne auto s vodičom/ dohodou

Malé medy

Cena podľa veľkosti balenia

€230/ jazda

Partnerské služby
Catering / rma PS:EVENTS

Martina Holá, martina.hola@psevents.sk

00421 907 217 845

Výzdoba /kvety /dekorácie

Tali events, Mária Fúseková Taligová

00421 904 652 233

Technika/ ozvučenie/ osvetlenie/ projekcia

OPTIO, Matej Šulgan

00421 903 818 086

V etky ceny s bez 20% DPH.
V prípade, že sa rozhodnete pre inú ako partnerskú cateringovú agentúru farmy Karolinenhof,
účtujeme korkovné 8 Eur na osobu.
V celom areáli farmy je zakázané fajčiť, okrem vyhradených priestorov.
Klient je povinny si po podujati zobrat všetky obalove materiály, odpadky, zvyšky jedál a
dekorácie, ktoré doniesol na farmu.
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