
Tabela de Aluguer de Material de Catering

Açucareiro em Barro/louça branca

Alguidares Vários

Alicate de marisco

Aquecedores a Gás ( cogumelos)

Aquário de vidro de 20 LTS

Aquário de vidro de 3 LTS

Aranha para 100 pratos

Aranha para 168 pratos

Aro de Inox para pastelaria

Arca Congeladora dupla

Arca Congeladora simples

Archotes com combustivel

Assadeira de chouriço em barro

Argola para guardanapo prateada

Argola para guardanapo dourada

Argola para guardanapo bordeaux

Banca de lavagem com 1 cuba

Banca de lavagem com 2 cuba

Barcos de vidro para camarão

Batedeira indústrial para bolos

Bancos articulados para 4 pax

Bancos de jardim

Bandeja redonda de inox

Bandeja rectangular de inox

Bandeja rectangular de madeira grande

Bandeja rectangular de madeira

Base de pedra para guardasol

Banco de bar de cor preto

Biombo de verga

Café lote hotel ( saco ) unidade

Café lote hotel ( saco ) 1 cx

Candelabro 78cm 5 velas em inox

Candelabro de vidro pequeno(DB)

Candelabro de Barro

Candelabro de Vidro pequeno(C)

Candelabro de vidro pequeno ( jarra )

Candelabro taça de vidro grande 

Candelabro dourado de 5 velas 



Cadeira articulada de madeira 

Cadeira articulada Life Time 

Cadeira de banquete de plástico 

Cadeira de plástico com braços 

Cadeira de conferência de hotel 

Cadeira universitària 

Cadeira de bébé 

Cadeira de verga 

Cadeira de realizador 

Cadeira de acrilico 

Cadeira Italiana decapé branco 

Cadeira Italiana de cor prata 

Cadeira Italiana de cor dourado 

Capa de cadeira Hotel cor branco 

Capa de cadeira Hotel cor preto 

Capa de cadeira Hotel cor champanhe 

Capa de cadeira Hotel cor vermelho 

Capa de cadeira plástico branco 

Capa de cadeira plástico champanhe 

Capa de cadeira plástico preto 

Capa de cadeira plástico azul 

Capa de cadeira de plástico amarelo 

Capa de cadeira plástico bordeaux 

Capa de cadeira plástico verde 

Cataplana grande 

Cataplana 

Cesto para lavagem de pratos 

Cesto para lavagem de copos 

Cesto de mesa para pão 

Cesto de verga grandes ( diversos ) 

Cesto de verga para pirex 

Cesto de verga para vinho tinto 

Croa de eras para centro de mesa 

Chinês de cozinha 

Chaleira de louça branca pequena 

Chaleira de louça branca grande

Cinzeiro de louça branca

Cinzeiro de barro

Cinzeiro de vidro

Champanheira de acrilico



Champanheira de inox

Copo de mistura em inox

Copo de mistura em acrilico

Copo taça de gelado

Caneca de cerveja

Copo de acrilico ( diversos )

Copo de galão em vidro

Copo iris coffe

Copo de Cerveja Munique 41cl

Conteiner inox GN1/3 100mm

Conteiner inox GN2/1 20mm

Conteiner inox GN2/1 40mm

Conteiner inox GN2/1 200mm

Conteiner inox GN2/1 400mm

Conteiner carbonato GN1/1 65mm

Conteiner porcelana brc GN1/1 65mm

Conteiner porcelana brc GN1/2 65mm

Conteiner porcelana prt Gn1/1 65mm

Conteiner porcelana prt Gn1/2 65mm

Cuba redonda de inox

Contentor do lixo com saco

Concha de sopa grande

Concha de sopa pequena

Coxim ( diversos )

Decanter de vidro para vinho

Despensador de cereais

Espelho redondo centro de mesa

Espelho em acrilico bufetes ( diversos )

Escumadeira grande

Escumadeira pequena

Espatula de manteiga ( diversas )

Espatula de manteiga antracite

Espatula de manteiga de prata

Espatula para bolos ( diversas )

Espatula para bolos antracite

Espatula para bolos de prata

Estação cardin com infra-vermelhos

Estufa quentes ( dupla )

Estufa quentes ( 1 porta )

Fruteira em inox



Faca de carne de cabo de madeira

Faca de carne ( diversas )

Faca de carne antracite

Faca de carne de prata

Faca de carne ( trinchante )

Faca de peixe ( trinchante )

Faca de cozinha ( diversas )

Faca de presunto

Faca de queijo

Faca de ostras

Faca depeixe ( diversas )

Faca de peixe antracite

Faca de peixe de prata

Faca de sobremesa ( diversas )

Faca de sobremesa antracite

Faca de sobremesa de prata

Faixa de mesa ( diversas )

Fogão á gás 4 bocas

Forno monofásico pequeno

Forno convector trifásico

Fonte de chocolate 42cm

Fonte de chocolate 71cm

Fonte de chocolate 120cm

Formas de bolos ( diversas )

Frapé de gelo

Frapé de gelo grande

Frigorifico 500 litros

Frigorifico de inox duplo

Fritadeira trifásica e indústrial

fritadeira eléctrica

Gerador trifásico e monofasico

Gel para lamparinas em balde

Gel para lamparinas em lata

Garfo para barbecue

Garfo de carne de cabo de madeira

Garfo de carne ( diversos )

Garfo de carne antracite

Garfo de carne de prata

Garfo de carne ( trinchante )

Garfo de peixe ( trinchante )



Garfo de peixe ( diversos )

Garfos de peixe antracite

Garfo de peixe de prata

Pirâmide de camarão

Panela de sopa eléctrica

Panela de pressão

Panela de 10 litros

Panela de 20 litros

Panela de 25 litros

Panela de 35 litros

Panela de 45 litros

Panela de 65 litros

Panela de 90 litros

Pianha para frapé de gelo

Pinça de gelo

Pinça para barbeque

Pinça para salada

Pirex médio vidro/barro/louça brc/gres

Pirex grande vidro/barro/louça brc/gres

Pires de café

Pires de café sagres

pires de chá

Pires de chá sagres

Pires café com leite

Pires café com leite sagres

Pires consommé

Pires consommé sagres

Pastilhas de café

Placa de indução

Prato para bolos de vidro

Prato marcador quadrado de cor(vários)

Prato marcador redondo de cor ( vários)

Prato marcador redondo de inox

Prato marcador de vidro transparente

Prato marcador redondo/rect. Palhinha

Prato marcador de louça branca

Prato de louça branca quadrado

Prato marcador de louça de barro

Prato meia lua para fruta cortada

Prato 3 divisórias de louça branca



Prato de louça branca para pastas

Prato marcador louça branca rectangular

Prato raso de louça branca quadrado

Prato raso de louça branca sagres

Prato raso de louça branca ( diversos )

Prato raso de louça de barro

Prato de sopa de louça branca sagres

Prato de sopa de louça branca(diversos)

Prato sobremesa quadrado de louça brc

Prato sobremesa louça branca rectangular

Tenda ( diversos )

Toldos ( diversos )

Termo de café branco/preto

Termo de café de inox

Termo de café de inox de 3 litros

Troley de cozinha em inox ( diversos )

Terrina desopa em inox grande

Terrina desopa em inox

Tesoura de cozinha

Taçinhas de louça/barro para azeitonas

Tacho de 10 litros

Tacho de 15 litros

Tacho de 20 litros

Tacho de 25 litros

Tacho de 35 litros

Tacho de 40 litros

Tacho de 45 litros

Tacho de 55 litros

Tacho de 75 litros

Tacho de 90 litros

Taçinha apetizer porcelana branca(div.)

Taça de cocktail de camarão

Taça ou malga de cereais

Taça de sobremesa de vidro/barro

Taça decorativa para bolos( diversos)

Taça de sobremesa de vidro com pé

Taça decorativa para centro mesa(div.)

Toalha branca redonda 3,30

Toalha branca 7,00x1,5

Toalha azul marinho redonda 2,80



Toalha branca 9,00x1,50

Toalha branca 2,20x2,20

Toalha branca 2,35x2,35

Toalha amarela 1,50x1,50

Toalha amarela 2,50x1,50

Toalha amarela 2,10x2,10

Toalha amarela 2,20x2,20

Toalha azul marinho 1,50x1,50

Toalha azul marinho 2,10x2,10

Toalha azul marinho 2,50x1,50

Toalha azul 1,50x1,50

Toalha azul 2,10x2,10

Toalha azul 2,50x1,50

Toalha azul redonda 3,30

Toalha azul bébé 1,50x1,50

Toalha azul bébé 2,50x1,50

Toalha azul bébé 2,10x2,10

Toalha azul turquesa 1,50x1,50

Toalha azul turquesa 2,50x1,50

Toalha azul turquesa 2,10x2,10

Toalha cor de laranja 1,50x1,50

Toalha cor de laranja 2,50x1,50

Toalha cor de laranja 2,10x2,10

Toalha cor de laranja redonda 2,80

Toalha creme 1,50x1,50

Toalha creme 2,50x1,50

Toalha creme 2,10x2,10

Toalha creme 2,20x2,20

Toalha creme 2,80x2,80

Toalha creme redonda 3,30

Toalha bordeaux 1,50x1,50

Toalha bordeaux 2,50x1,50

Toalha bordeaux 2,10x2,10

Toalha bordeaux redonda 3,30

Toalha lilás 1,50x1,50

Toalha lilás 2,50x1,50

Toalha lilás 2,10x2,10

Toalha castanha 1,50x1,50

Toalha castanha 2,50x1,50

Toalha castanha 2,10x2,10



Toalha xadrez 1,50x1,50 vermelho/brc

Toalha xadrez 2,50x1,50 vermelho/brc

Toalha xadrez 2,10x2,10 vermelho/brc

Toalha xadrez 1,50x1,50 amarela/brc

Toalha xadrez 2,50x1,50 amarela/brc

Toalha xadrez 2,10x2,10 amarela/brc

Toalha xadrez 1,50x1,50 caramelo/brc

Toalha xadrez 2,50x1,50 caramelo/brc

Toalha xadrez 2,10x2,10 caramelo/brc

Tule dourado 1,50x1,50

Tule dourado 2,50x1,50

Varinha mágica gigante

Varas de cozinha em inox

Vitrine vertical

Vitrine horizontal

Copo taça de Cocktail

Copo taça de Champanhe

Copo licor ou Vinho do Porto ( div.)

Copo de Shot ( diversos )

Copo de Balão Cognac

Copo de Água Executivo

Copo de vinho tinto executivo

Copo de vinho branco executivo

Copo flute de Champanhe executivo

Copo long drink 20cl ou 30 cl

Copo old Fashion 20cl ou 31cl

Caneca de barro vidrificado

Copo de Barro Vidrificado

Copo de café de vidro

Copo de água cepage 32cl

Copo de vinho tinto cepage 24cl

Copo de vinho branco cepage 19cl

Copo de vinho do porto cepage 12cl

Copo de água sensasion 38cl

Copo de vinho tinto sensasion 31cl

Copo de vinho branco sensasion 31cl

Copo Flute de Champanhe sensasion

Copo de prova sensasion 21cl

Copo água savoie 35cl

Copo de vinho tinto savoie 24,5cl



Copo de vinho branco savoie 19cl

Copo de vinho branco savoie 14cl

Copo de vinho do porto savoie 12cl

Copo de água Natalie

Copo de vinho branco Natalie

Copo de vinho tinto Natalie

Copo flûte de champanhe Natalie

Copo balon 9,5cl

Copo de água de cor branco

Copo de água cor transparente

Copo de água azul ( vários )

Copo de água bordeaux

Copo de água verde ( vários )

Copo de água vermelho

Copo de água dourado

Copo de água rosa ( vários )

Copo de água cor de laranja ( vários )

Copo de água de cor prata ( vários )

Copo de água preto ( vários )

Copo de água lilás

Copo de água pérola ( vários )

Cotelo de cozinha

Colher de porcelana apetizer branco

Colher de porcelana apetizer preto

Colher apetizer em inox

Colher grande de serviço ( diversas )

Colher de serviço antracite

Colher de serviço grande de prata

Colher de café ( diversas )

Colher de café antracite

Colher de café de prata

Colher de chá ( diversas )

Colher de chá antracite

Colher de chá de prata

Colher de sobremesa ( diversas )

Colher de sobremesa antracite

Colher de sobremesa de prata

Colher de sopa ( diversas )

Colher de sopa antracite

Colher de sopa de prata



Colher de galão

Colher de mistura para bar

Colher de gelado ( diversas )

Cordão cor para poste sep.( diversas )

Carro térmico ( diversos )

Cegonha decorativa

Centrifugadora em inox

Compressor electrico

Chavena de café com leite ( várias )

Chavena consommé

Cloche de inox

Cloche de plástico acrilico

Conjunto tabúa+martelo mariscos

Conteiner inox GN1/1 20mm

Conteiner inox GN1/1 65m

Conteiner inox GN1/1 100mm

Conteiner inox GN1/1 150mm

Conteiner inox GN1/1 200mm

Conteiner inox GN1/2 65mm

Conteiner inox GN1/2 100mm

Conteiner inox GN1/3 65mm

Garfo de sobremesa ( diversos )

Garfo de sobremesa antracite

Garfo de sobremesa de prata

Garrafa com gás

Galheteiro de vidro

Grelhas para estufa ou frigorifico

Grelhas para grelhar

Grelhador á gás

Grelhador á carvão

Guardasol com base em betão

Guardanapos de cor ( diversos )

Hote de cozinha

Juice dispenser

Jarro de vidro ou barro ou garrafa

Jarro de vidro garrafa pequeno

Laço de cor ( diversos )

Laço de cor em organza

Laço de cor feito ( diversos )

Lanterna branca



lanterna de cor ( diversas )

Lençol branco

Leiteira em inox/louça branca peq.

Leiteira em inox/louça branca média

Malga de sopa barro/louça branca

Mala térmica para sopa/café

Mala térmica azul de 55 litros

Máquina de cortar fiambre

Máquina de café lote Hotel 1 torneira

Máquina de café lote Hote dupla

Máquina de café de pastilhas

Máquina de café expresso 2 grupos

Máquina de cerveja

Máquina blender com 3 funções

Máquina indústrial sumo de laranja

Máquina indústrial de lavar louça

Máquina de gelo

Mesa de inox para cozinha

Mesa meia lua

Mesa de gelo para bufete 1,83x0,76

Mesa redonda 1,22

Mesa redonda 1,52

Mesa redonda 1,65

Mesa redonda 1,80

Mesa bar pé de galo em inox/madeira

Mesa rectangular 1,83x0,76 madeira

Mesa rectangular 1,83x0,76 life time

Mesa rectangular 2,44x0,76 life time

Mesa rectangular 1,20x0,76 life time

Mesa rectangular 1,20x0,61 life time

Mesa ajustavel em altura 1,20x0,61

Mesa rectangular 1,83x0,45

Mesa quadrada 0,94x0,94 life time

Mesa rect. baixa discoteca/piscina

Mesa quad. Baixa discoteca/piscina

Mastro para 3 bandeiras

Microondas

Molheira de inox/vidro/louça

Máquina lavagem pistola pressão

Mola/suporte para copo/prato



Naprões para bandeja redonda - pano

Naprões para bandeja rectangular

Nº de mesa em inox

Olofoto simples com tripé

Olofoto duplo com tripé

Organza de cor 3x3 ( diversas )

Organza de cor 3x0,75 ( diversas )

Organza de cor 1,50x1,50 ( diversas )

Palco de madeira m2

Panos de serviço/cozinha

Pista de dança de madeira

2 Poste separador dourado + cordão

Passaro 30cm ( papagaio )

Pétalas de flor artificial ( cx )

Placar de madeira/inox

Prato á pão de louça sagres

Prato á pão de louça branca(diversos)

Prato á pão de louça de barro

Prato meia lua de louça branca

Porta velas de vidro

Pote de barro grande

Pote de barro médio

pufe de cor ( diversos )

Prato meia lua inox para bar (fruta)

Plantas verdes naturais

Plantas verdes artificias

Queimador paella + paella

Quebra nozes

Remo de cozinha em policarbonato

Rolo de canas 5 metros

Saco de gelo

Saco de carvão+ cendalhas + fósforos

Saladeira concha branca/preta

Saladeira de vidro tipo canôa

Saladeira vidro decorativas(diversas)

Saladeira vidro/louça/barro grande

Saladeira vidro/louça/barro média

Saladeira vidro/louça/barro pequena

Saûte de cozinha pequeno

Saûte de cozinha médio



Saûte de cozinha grande

Saûte de cozinha ( indução )

Samovaro em inox

Saleiro/pimenteiro de louça branca

Saleiro/pimenteiro de vidro

Saleiro/pimenteiro de acrilico

Saia de cor ( várias )

Saia de sarapilheira

Shaker de bar em inox/acrilico

Shaffindish rectangular

Shaffindish rectangular eléctrico

Shaffindish de sopa

Shaffindish de sopa eléctrico

Serviço café louça branca ( diversos )

Serviço café louça sagres

Serviço chá louça branca ( diversos )

Serviço chá louça sagres

Serviço de café com leite(diversos)

Serviço de café com leite sagres

Serviço de consommé ( diversos )

Serviço de consommé sagres

Suporte de presunto de madeira

Suporte de presunto de mármore

Suporte de nº em inox ( médio )

Suporte de nº em inox ( grande )

Taça de vidro pequena ( jarra )

Taça de vidro alta média

Taça de vidro alta

Taça de vidro com pé grosso

Taça de vidro sempé

Tabúa de cozinha pequena

Tabúa de cozinha de cor ( diversas )

Tabúa de queijos

Tampa de conteiner em inox GN1/1

Tampa conteiner policarbonato GN1/1

Travessa de inox decorativa

Travessa de inox pequena

Travessa de inox média

Travessa de inox grande

Travessa de louça branca média



Travessa de louça branca grande

Travessa de barro grande

Travessa de barro médio

Trempe 1 boca

Trempe 2 bocas

Toalha de cor 1,5x1,5 branca

Toalha de cor 2,50x1,50 branca

Toalha de cor 2,10x2,10 branca

Toalha branca redonda 2,80

Toalha cor prata 1,60x1,60

Toalha cor prata 2,20x2,20

Toalha cor prata 2,50x1,50

Toalha cor dourado 2,50x1,50

Toalha cor dourado 2,10x2,10

Toalha cor dourado 1,50x1,50

Toalha preta 1,50x1,50

Toalha preta 2,00x2,00

Toalha preta 2,10x2,10

Toalha preta 2,50x1,50

Toalha preta 2,80x2,80

Toalha preta redonda 3,30

Toalha roxa 1,50x1,50

Toalha roxa 2,50x1,50

Toalha roxa 2,10x2,10

Toalha vermelha 1,50x1,50

Toalha vermelha 2,50x1,50

Toalha vermelha 2,10x2,10

Toalha rosa bébé 1,50x1,50

Toalha rosa bébé 2,50x1,50

Toalha rosa bébé 2,10x2,10

Toalha rosa choc 1,50x1,50

Toalha rosa choc 2,50x1,50

Toalha rosa choc 2,10x2,10

Toalha rosa velho 1,50x1,50

Toalha rosa velho 2,50x1,50

Toalha rosa velho 2,10x2,10

Toalha verde alface 1,50x1,50

Toalha verde alface 2,50x1,50

Toalha verde alface 2,35x2,35

Toalha verde alface 2,10x2,10



Toalha verde musgo 1,50x1,50

Toalha verde musgo 2,50x1,50

Toalha verde musgo 2,20x2,20

Toalha verde escuro 1,50x1,50

Toalha verde escuro 2,50x1,50

Toalha verde escuro 2,20x2,20

Toalha salmão 1,50x1,50

Toalha salmão 2,50x1,50

Toalha salmão 2,10x2,10

Toalha xadrez 1,50x1,50 azul/branco

Toalha xadrez 2,50x1,50 azul/branco

Toalha xadrez 2,10x2,10 azul/branco

Toalha xadrez 1,50x1,50 verde/branco

Toalha xadrez 2,50x1,50 verde/branco

Toalha xadrez 2,10x2,10 verde/branco

Toalha xadrez 1,50x1,50 castanho/brc

Toalha xadrez 2,50x1,50 castanho/brc

Toalha xadrez 2,10x2,10 castanho/brc

Tule prateado 1,50x1,50

Tule prateado 2,50x1,50

Vela branca 10/10

Vela branca 12/8

Vela em vaso de barro

Vela aromática ( copo de vidro )

Velas de cor ( saco/embalagem )

Xarrio porta cabides


