
 

 

Tilavuokraajan käytössä olevat kalusteet ja laitteet 

 Galleria Forum Boxilla 
 

 

Tuolit 

Meiltä löytyy 50 kpl kuvanmukaista, mustaa taittotuolia. Mahdolliset lisäkalusteet 

tilavuokraajan tulisi tuoda mukanaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöydät 

Tilavuokraajan käytettävissä on pöydät noin 50 vieraalle. Erillisten pukkijalkojen päällä 

olevia pöytälevyjä on mustia ja valkoisia. Pukkijalat ovat mustia ja puun värisiä. Osan 

puunvärisistä pukkijaloista korkeutta voi säätää ylemmäs. 

valkoiset pöytälevyt: 80 x 160cm 6kpl (painavia!) 
mustat pöytälevyt: 75 x 150cm 5kpl 

 

 

 



Pöytäliinoja meillä ei valitettavasti ole tarjota.  

 

Äänentoistolaite ja mikrofonit 

Lisämaksusta vuokraamme gallerian Bose Millenium -äänentoistolaitetta, joka on 

kytkettävissä esimerkiksi mobiililaitteeseen Blutooth -yhteydellä tai Aux-piuhalla. Kaiutin 

seisoo kolmijalalla n. 140cm korkeudessa. Itse kaiutinosa on noin kokoa 35 x 25 x 25 cm. 

Hintaan sisältyy tarvittaessa myös kaksi langatonta mikrofonia. 

 

Videotykki ja valkokangas 

Lisämaksusta vuokraamme gallerian toimistolaatuista Epson -videotykkiä sekä 

valkokangasta. Kolmijalalla seisova valkokangas on kooltaan noin 130 x 210 cm. Pakettiin 

sisältyy myös 7m pitkä HDMI-kaapeli. 

 

Roska-astiat 

Gallerialta löytyy kaksi 80 litran saavia esimerkiksi roskien tai pullojen ja tölkkien 

keräämiseen. Keskikokoisia, metallisia roska-astioita on niin ikään kaksi. 

 

Tuikkukipot 

Tilavuokraaja voi halutessaan käyttää gallerian lasisia tuikkukippoja (n. 65 kpl). Kipot tulee 

palauttaa tilaisuuden jälkeen paikoilleen. Tuikut tulee tuoda omasta takaa. 

 

 

 

 



Kukkamaljakot 

Tilavuokraaja halutessaan käyttää gallerian kukkamaljakoita (n. 15 eri kokoista). Maljakot 

tulee palauttaa pestyinä paikoilleen tilaisuuden päätteeksi. 

 

Muut astiat 

Gallerian pieni keittiö on 

tilavuokraajan/pitopalvelun 

käytettävissä ja keittiöstä 

löytyviä sekalaisia 

tarjoilukulhoja, tarjottimia, 

vesikarahveja ym. voi käyttää, 

mikäli ne palauttaa tilaisuuden 

jälkeen pestyinä paikoilleen. 

 

Jatkojohdot 

Galleriasta löytyy noin 15 eri mittaista (1,5m-10m) mittaista jatkojohtoa sekä yksi 25m 

jatkoroikka. Niitä jatkojohtoja, jotka eivät ole tilaisuuden aikana muussa käytössä, esim. 

osana meneillään olevan taidenäyttelyn tekniikkaa, saa ilman muuta lainata. 

 

Muut tarvikkeet ja työkalut 

Meiltä löytyy paljon erilaisia työkaluja ja tarvikkeita, joita tilaisuuden järjestäjän on 

mahdollista lainata. Kysy tarkempia tietoja henkilökunnaltamme! 

 

Siivouspalvelu 

Tarjoamme lisähinnasta (150€ sis alv) loppusiivousta. Loppusiivoukseen sisältyy 
kalusteiden (pöydät, tuolit, gallerian lainatekniikka, roska-astiat) vieminen takaisin 

varastoon, pintojen imurointi ja pyyhintä sekä roskien vienti. Tilavuokraajan vastuulle jää 

omien koristeiden ja tavaroiden kerääminen talteen, gallerian astioiden ja tuikkukippojen 

palauttaminen paikoilleen sekä mahdollisen pitopalvelun tavaroiden organisoiminen pois 

tilasta. Tilaisuuden loppusiivouksen voi halutessaan tehdä juhlien päätteeksi myös itse. 


