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Vi vill att dekoren ska spegla vilka ni är och er personliga stil,  
att er stil ska kunna följa er dag från inbjudan till festen. 

Vi kan hjälpa er med helhetslöningen med allt från hela designen  
till sista detaljen på dukningen. Dekor kan också vara praktiskt och  
vi hjälper er hitta både snygga och praktiska lösningar som passar på  

Långängen. Ni väljer upplägget och vi tillgodoser era behov och er budget. 

Vi vet att det är mycket att tänka på kring ett bröllop eller ett event,  
så huvudsaken är att vi tar hand om stressen - ni ska bara njuta  

av er stora dag!

Lå t  oss  ta hand om er dag!
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Möblering
Hyr kompletterande möbler av oss:

 
Träbord rustik för 6-8 pp    350 kr/st

Rustika bänkar för 3-4 pp    180 kr/st

Klappstol trä vit     45 kr/st 

Klappstol industri      55 kr/st

Cross back stol      115 kr/st

Stolsdyna      10 kr/st

Buffébord Rustik träskiva    1600 kr 
inkl. 2 st vintunnor

Loungemöbler Fåtöljer & Soffor            fr. 300 kr/st

Serveringsvagn      350 kr

Påfågelstol två st     1400 kr

Vintunna       500 kr/st

Mattor           fr. 300 kr/st

Äppellådor       60 kr/st
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Dukning
Är det något på Långängens Gård där ni verkligen kan sätta er egen 
prägel på så är det dukningen. I Långängens prislista 2019 på steg 
1 Dukning och uppställning kostar den kompletta dukningen och 
uppställning med standard-utbudet 135 kr/pp. Vill ni lägga till för att 
göra dukningen mer personlig eller få en annan känsla har ni tilläggs- 
priserna nedan och vad som ingår.

VINTAGEPORSLIN PAKET 29 KR/PP
Inkl. Förrättstallrik, varmrättstallrik, tårtassiett

KRISTALLGLAS PAKET 14 KR/PP
Inkl. Vitvinsglas, rödvinsglas, vattenglas.

SILVERBESTICK PAKET 29 KR/PP
Inkl. Förrättsbestick, varmrättsbestick, dessertsked.

GULDBESTICK 30 KR/PP
Inkl. 2 st gafflar, 2 st knivar, dessertsked

LInnESERVETTER 9 KR/ST 
Finns i färgerna Dusty pink eller Grå. 

ÖVRIG BoRDSDEKoR
Vi har även en mängd detaljer som kan förhöja dukningen.  
Ex. ljusstakar, färgade ljus, blockljus, lyktor, dukar, karaffer,  
uppläggningsfat etc. 

MÄSSInGSLJUSSTAKAR 30 KR/ST

LJUSLYKToR FR. 12 KR/ST
Större utbud
hittar du på 

www.rentalstories.se
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Hör av er till oss om ni vill ha tips 
på vad som passar er!
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Vigselplats
PAKET 1 GRUnDAVGIFT VIGSEL 

Vigselkoordinator  2995 kr  
(obligatoriskt om ni väljer vigsel på plats)

PAKET 2 STåEnDE VIGSEL 

Vigselkoordinator  2995 kr 
Vigselbåge   4500 kr 
Matta vid altare  300 kr 

VIGSELBåGAR      fr. 4500 kr

Skräddarsydd vigselbåge     Pris efter förfrågan 
        

PIEDESTALER oCH URnoR

Dekorera vigselplatsen eller kyrkan med  
blomsterarrangemang.      Pris efter förfrågan

BÄnKAR & SToLAR

Rustika bänkar för 3-4 p                180 kr/st
Klappstol trä vit      45 kr/st  
Klappstol industri       55 kr/st 
Cross back stol       115 kr/st 
Stolsdyna       10 kr/st

MATToR

Orientalisk              fr. 300 kr/st  
Trasmattor              fr. 50 kr/st

PLAn B – Vid regn för utomhusvigsel

Paraplyer       20 kr/st 
Tält – Täck över vigselplatsen med ett tält   Pris efter förfrågan
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PAKET 3 SITTAnDE VIGSEL  

Vigselkoordinator    2995 kr 
Vigselbåge     4500 kr 
2 st Mattor     600 kr 
Bänkar/klappstolar   45 kr/pp

Se bildreferens för paket 3 t



Blommor  Brudfölje
 
 

BRUDBUKETT    2500 kr

TÄRnBUKETT     650 kr

CoRSAGE     350 kr

nÄBBUKETT     450 kr

BLoMSTERKAM & KRAnSAR  550 kr

RoSEnBLAD KonFETTI   50 kr/st
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Övriga blommor
BLoMSTERRInGAR DEKoR         fr. 450 kr

UDDA VASER MED SnITTBLoMMoR 75 kr/st

BoRDSARRAnGEMAnG   
Small       450 kr 
Medium      650 kr 
Large       850 kr

GIRLAnGER  
Medium      250 kr/m 
Large      450 kr/m

SPECIALARRAnGEMAnG 
Pris efter förfrågan.
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Trycksaker
 
 

Vår grafiska formgivare som går under namnet Lucki Studio kan hjälpa er 
med allt från inbjudan till placeringskort. Välj mellan någon av våra färdiga 
layouter eller låt oss göra en personlig design just för er. Skräddarsydd  
design tar hänsyn till den röda tråden för ert bröllop. För att kommunicera 
färg och form enklast görs en moodboard specifikt för grafiken så att  
du kan känna dig förstådd, trygg och inspirerad! Kontakta oss vid frågor.

InBJUDAn
Skräddarsydd inbjudan              fr. 2000 kr
Inbjudan från färdigt tema            fr. 1200 kr

KUVERT             fr. 14 kr/st

BoRDSKARTA CAnVAS     1600 kr
BoRDSKARTA PoSTER (ram-hyra tillkommer) 1400 kr

PLACERInGSKoRT
Startkostnad /design     1000 kr
Placeringskort per tryck     10 kr/st

MEnY                     fr. 1200 kr

BoRDSnUMMER/BoRDSnAMn   100 kr/st

HEMSIDA                 fr. 4500 kr 
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Handskrivet
 

Hyra för spegel och eventuellt material tillkommer. Papper ingår.  
Priser för över 80 gäster. 10% rabatt över 100 st. 

PLACERInGSKoRT 
Vikta placeringskort alt. pappersrullar   25 kr/st
Handskrivet på valfritt material (äpplen etc)  23 kr/st 
Handskrivet på papper med band (bildref. nedan)  30 kr/st

KUVERT HAnDSKRIVET          fr. 35 kr/st 
inklusive kuvert.

SKYLTAR
Handskriven bordsplacering på spegel   1800 kr/st
Handskriven välkomstskylt     1000 kr/st
(spegel, glas, papper, trä etc)
Handskriven barmeny/meny    1000 kr/st



Övrig Dekor
 
 
 

LJUSSLInGoR
Vi har allt från ljusslingor med glödlampor till ljustält och möjlighet att klä in 
tak och väggar i ljusregn. Pris från 220 kr (per 8 m).

BALLonGER oCH BALLonGInSTALLATIonER
Pris efter förfrågan.

BAR-SKYLT-LAMPA      1050 kr 
  
MoBIL ÖLTAPP FÖR FATÖL 
Med inbyggd kylenhet och kompressor.   3500 kr

BACK DRoP
För Photobooth eller bakom brudpar   Pris efter förfrågan

RAMAR                        fr. 200 kr/st

GRIFFELTAVLoR                        fr. 150 kr/st

STAFFLIER                      fr. 150 kr/st

BEER-PonG SET       149 KR

Inkl. 24 muggar och pingisbollar

PoLARoID-PAKET       2500 KR
Inkl. 2 st polaroidkameror, informationsskylt,  
gästbok, 2 st pennor, roliga props och tejp. 
Pris för bilder tillkommer, 16kr/st.

SMoRES-STATIon       560 KR
Inkl. 2 st bänkar, 1 eldkorg och ved. Istället för  
vickning kan det vara trevligt att låta gästerna  
samlas runt en eld och grilla smores.
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Leverans och set-up
LEVERAnS TUR & RETUR LånGÄnGEnS GåRD   1500 kr

SET UP oCH nEDRIGG                    fr. 2200 kr
Vår set-up och nedriggningskostnad startar på  
2200 kr och inkluderar 1 person i 4 h. Vi beräknar  
tiden och kostnaden utefter det ni önskar hjälp med. 

Väljer ni att anlita oss kan vi även hjälpa er även med  
egen medhavd dekor. Då behöver vi en lista från  
er med det som ska sättas upp och var senast 14  
dagar innan ert event. 

Rabatter och fördelar
RABATT
Ni som bokat Långängen har ni alltid 5% rabatt på 
hyrgods. Väljer ni alla stegen av oss på Rental  
Stories det vill säga: hyrgods, blommor, trycksaker  
& set up har ni 10% rabatt på hyrgodset.

FÖRDELAR
Väljer ni att anlita oss på Rental Stories kan vi 
garantera ett smidigt event där ni slipper ta hand 
om logistik, vi ser till att all dekor kommer på rätt 
plats i rätt tid och följer samma röda tråd. Samt 
att allt kommer på samma offert, med samma 
leverans och samlat på en faktura.

BoKnInG/BESTÄLLnInG
Vi rekommenderar att man hör av sig så snart  
som om man önskar dekor och framför allt  
hyrgods - så vi kan garantera att det finns  
i lager till er.

Mer info  
hittar du på 

www.rentalstories.se
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Anna Edström Widén
Projektledare & Delägare

anna@rentalstories.se

Astrid norman Westin
Styling & Dekoration

astrid@rentalstories.se

olle Edström Widén
Logistik & Delägare 

olle@rentalstories.se
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Stort  tack till våra fotografer
 

Matilda Söderström 
www.MaTILDaSODERSTROM.COM

Malin Sydne
www.MaLINSyDNE.COM

Linda Eliasson  
www.LINDaELIaSSON.COM

Anna Roström  
www.SMaLLPIGaRT.SE 

Anette Bruzan 
www.aNETTEBRuzaN.COM
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FÖR BoKnInG  
& BESTÄLLnInG 

KonTAKTA  
ladan@rentalstories.se
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