FROSTIART jääveistokset - hinnasto 2019
Pöytäjääveistos

- Pöytäveistos, 1m korkea
- Veistos logolla
- Toiveidenne mukaan suunniteltu

0,85-1m korkea.
Perusvalikoimastamme tai
toiveidenne mukaan suunniteltu.

-Logo voi olla veistetty ja täytetty lumella tai
logo voidaan tulostaa muovilevylle ja jäädyttää
jään sisään.

Veistos kestää 6-8h huoneenlämmös sä.

Hinta alv 0%
1m x 0,5m x 0,25m, 100kg

390€

Hinta alv 0%

390€

1m x 0,5m x 0,25m, 100kg

Vodka liukumäki eli Luge
Kaada alkoholi yläreunasta ja laske jään läpi.
Juoma viilenee matkalla.
Lähes mikä tahansa veistosaihe voidaan
Muuntaa myös lugeksi.

Hinta alv 0%

390€

1m x 0,5m x 0,25m, 100kg

Freezing-in, eli esineiden jäädytys
Voimme jäädyttää jään sisään lähes mitä
tahansa esineitä.

Hinta alv 0%

390€

Pieni jääpala: 1m x 0,5m x 0,25m, 125kg, 390€
Iso jääpala: 2m x 1m x0,5m, 1000kg , 790€
(Isot palat tehdään Latviassa tai Belgiassa.

Jääbaaritiski 2m

Extra optiot jääbaaritiskeihin

Hinta alv 0% 1290€

Luge tai pöytäveistos jääbaarin mukana
(arvo 390€)
Hinta alv 0%
Logo veistettynä
Hinta alv 0%
Logo, tulostettu muoville, max. 40x90cm

Extra pituus: 300€/m
2m x 1,2m x 0,5m, 500kg

Jäämainokset
Teemme tekstejä, irtokirjaimia, logoja, kopioita
vaikkapa autoista, sekä linnoja, igluja ja
tapahtumia. Jäinen mainos erottuu joukosta.

JÄÄBAARIT & LOUNGET
Teemme myös pysyviä jääbaareja
pakastehuoneisiin. Säännöllisellä
ylläpidolla, kävijämääristä riipuen,
jääbaari voi kestää käyttöä useita
kuukausia. Hyvissä olosuhteissa jopa
vuoden tai pidempäänkin..

190€
100€
100€

Hinnat sisältävät veistoksen, toimituksen
juhlapaikalle 1-2h ennen tilaisuuden alkua,
veistoksen alustan ja valumisastian.
Tarvittaessa myös led-valot ja veistoksen
purku tapahtuman jälkeen.
Jos työskentelemme kaukana
Lappeenrannasta tai esimerkiksi veistoksen
purku tapahtuu keskellä yötä, veloitamme
myös majoituskulut näin sovittaessa.
Teemme pienet jääpalat koneillamme
Lappeenrannassa. Isot jääpalat Latviassa tai
Belgiassa.

Toimituskulut LAPPEENRANNASTA: 0,50€/km ALV 0%
(kilometrit Lappenranta-kohde-La ppe enranta )

Yhteen kuljetukseen mahtuu esimerkiksi jääbaari ja 2 veistosta, tai 8 veistosta.
Esimerkiksi: Lappeenranta-Helsinki-Lappeenranta, 460km, 230€ ALV 0%
Isommat veistokset toimitetaan pakasterahtina rekalla.

Hintoihin lisätään laskutettaessa arvonlisävero, 24%.
Tilaukset mieluiten sähköpostilla: kimmo@frostiart.fi tai soita +358-50-3218833 / Kimmo Frosti

