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www.dobrycatering.sk

Pokiaľ sa rozhodnete pre Vaše vlastné 
občerstvenie, u nás si môžete zapožičať 

inventár a pripraviť profesionálne 
servírovanie pre Vašich hostí.



www.dobrycatering.sk



 

Rozkladací kruhový stôl 
na státie 10 €/deň

01   

.  



 

.  

Elastický návlek na Stand by stôl, biely 1 ks 8.00 €
na stôl priemeru 80cm/výšky 110 cm

Elastický návlek na Stand by stôl, tmavo 
sivý 1 ks 10.00 €
na stôl priemeru 80cm/výšky 110 cm

Elastický návlek na Stand by stôl, bordový 1 ks 8.00 €
na stôl priemeru 70cm/výšky 110cm



 

.  

Stôl cateringový okruhlý biely, priemer 183 cm 1 ks 23.00 €
vhodný pre 10-12 osôb, skladacie nohy

Obrus na guľaty stôl, biely, teflonový 1 ks 20.00 €
vhodny na stôl priemeru 183 cm, po zem
/interiér/
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Obrus na guľatý stôl, biely, teflonový 1 ks 15.00 €
vhodný na stôl priemeru 183 cm, po kolená

Obrus na guľatý stôl, tmavo sivý, teflonový 1 ks 16.00 €
vhodný na stôl priemeru183 cm, po kolená

Obrus biely klasický, material bavlna 1 ks 10.00 €
rozmer obrusu 145x240 cm

Obrus biely, teflonový 1 ks 12.00 €
rozmer obrusu 100x205 cm

Obrus biely, teflonový 1 ks 10.00 €
rozmer obrusu 90x160 cm

Obrus tmavo sivý, teflonový 1 ks 12.00 €
rozmer obrusu 120x220 cm



 

Biela rozkladacia stolička   2,50€
nosnosť 100kg

.  

Cateringový rozkladací stôl
d x š x v
na sedenie 183x76x74 cm   12 €/deň
na jedlo/detský 122x60x74 cm   10 €/deň

Banketová sukňa na stôl
zapožičanie 2m 5,50 €



 

.  

Stolička /svadobná/, CHIAVARI TIFFANY 1 ks 2.90 €
biela

Podsedák na stoličku, biely
hrúbka 3 cm, viazanie na
stoličku 2,20 €
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Obrúsok biely- príručnik, rozmer
40x40 cm bavlna 1 ks 1.90 €



 

.  

Elastický návlek na stoličku, biely 4.00 €
univerzalný, nepriehľadný

Látková mašľa biela na stoličku, teflón 2.00 €
šikmé ukončenie, dĺžka mašle 300cm



 

.  

Pivný set, komplet 1 set 22.00 €
veľkosť 220x70cm 1x stôl a 2x lavica
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Party stan skladací 3x3x2,5m biely 15,00 €

Bočnice 3,50€/2ks

Party stan samo-rozkladací 3x3x2,5m biely
20,00 €

Bočnice 3,50€/2ks
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Jednorazové poháre

Pohár na víno 
Pohár na šampanské 
Pohár na pivo 3dcl 
Pohár na nealko 2dcl
Štamprlík 0,04l 
Pohár termo
Drevený/eko príbor 

.  

Cena na vyžiadanie
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Biely tanier na polievku 0,40€

Biely plytký tanier 0,40€

Dezertný biely tanier 0,40€

Miska polievková 0,40€

Taniere
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Klubový tanier, bielo strieborný / zlato biely / strieborný
36cm  1,90 €
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Polievková terina 4,99€

Poháre

Pohár na vino 0,40€

Pohár na šampanské 0,40€

Pohár nealko 0,40€

Pohár mojito 0,40€

Pohár na pivo 0,40€

Džbán sklenený 1l 3,00€
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Set na kávu /šálka, podšálka/ 0,60€

Pohár s uškom / horúce nápoje / 0,40€

Kávomat/bez kávy/ cena za 1 deň 29,90€

Termoska 1,5l 3,50€ 

Varič na teplé nápoje, 10l 15,00 €
.  



/deň
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Vodný kúpeľ (2-dielný) 220V 20,00€/deň

Kotlík na polievku a 
guláš (čierny, 220 V)

9,50€/deň
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Chladiaca vitrína (220 V)
celková výška 94cm
šírka 36 cm

29,90€/deň



 

.  

Chafing Dish ROLL TOP Elegance, 
komplet 18.00 €

Horľavá pasta pod chafing, 4 
hodinová 1.80 €



 

Stojan na tortičky 3,00€

Stojan na zákusky 3,00€

Uzatvárateľná 
nádoba

1,50€

Nádoba na limonádu 
s kohútikom 5l

7,00€

Stojan na tortu 5,00€

Sklenená miska malá 1,00€

.  



 
Fontána na čokoládu 22,00€

Zásobník na ľad 5,00€

cena za 1 deň
230V, kapacita od 0,7kg, výška 40 cm 

Čokoláda do fontány

Cena na vyžiadanie
1kg belgickej čokolády

Chladič na fľaše 7,00€

Výrobník ľadu 25,00€

cena za 1 deň
230V, kapacita 700g ľadu
33,5 x 26,5 x 33.1 mm

.  



 

Polievková lyžica 0,30€

Stolový nôž 0,30€

Stolová vidlička 0,30€

Dezertná vidlička 0,20€

Kávová lyžička na espresso 0,20€

Zásobník na príbory 
(plastový)

7,00€

Čašnícke pláto 3,00€

.  
Ceny sú uvedené s DPH.
Ceny sú uvedené bez dopravy a manipulačného.
Cenník je platný od 17.3.2023
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