HYRSORTIMENT & FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Kontakta oss för prisuppgifter eller offert - på boka@independentstudios.se
eller ring direkt till vår studiochef Lisa Schultz, T: +46 8 556 615 01 M: +46 70 8 30 65 52

STUDIOS & PRODUKTIONSLOKALER
Hyra för studios och produktionslokaler gäller per dag och vecka, där en vecka räknas som fem (5) x dagspris. I
studiohyran ingår: Fri parkering, arbetsplats med skrivare/scanner/kopiator, wi-fi, 1st saxlift, rekvisitabord, fikakök
och matsal, m.m. se inspelningsmaterial/förbrukningsmaterial. Elförbrukning i studion samt sopcontainer för
produktionsavfall tillkommer.

Studio 55, inkl. sminkloge och loungerum 552kvm, 24.40x 22.60, takhöjd 7.80m
Studio 33, inkl. sminkloge och loungerum 335kvm, 20.20x 16.60m, takhöjd 6.30m
Hyra extra sminkloge, 20kvm, egen toalett och dusch
Hyra konferensrum, 70 kvm

ARBETEN, PRODUKTIONSSUPPORT
Studiopersonal kan bokas för riggning, rivning, målning, hantering av dekor och rekvisita, in-/utrullning i studios,
rensning o dyl. Vid arbete under helg eller natt tillkommer ett helg-/nattillägg.

Studiopersonal för produktionsarbeten, debiteras per timme
Truckkörningar, truck inklusive förare, debiteras per 1/2 halvtimme

MÅLNINGSARBETEN
Nedan följer standard mått-/kulörer. Målning av annan golvyta och/eller andra kulörer/glansvärden
beställs efter behov

Rundfond (14x6,m) i Studio 33:an
Nymålad vit - matt, en strykning
Independent Chroma grön - två strykningar samt återmålning till neutral
Studiogolv (14x10m) i Studio 33:an
Vit, matt - två strykningar (14x10m)
Independent Chroma grön - två strykningar samt återmålning till neutral
Rundfond (14x6,5m) och Studiogolv (14x10m) i Studio 33:an
Vit, matt - ett lager på fond, 2 lager på golv
Independent Chroma grön - två lager på fond, två lager på golv samt återmålning till neutral
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LAGERPLATS för dekor, rekvisita
När ni behöver spara dekor och rekvisita för återanvändning finns det möjlighet att hyra lagerplats i Independent
Studios lagertält. Tältet har en avfuktare och håller en konstant luftfuktighet. Tältet saknar värme. Lagerplats hyrs per
kvadratmeter och månad.

TYGER OCH FONDER - HYRA
Fotofond liten < 20 kvm
Fotofond mellan 20-25 kvm
Fotofond stor > 25 kvm
Chromatyg, grön, 18x10m inkl ram och montering i Studio 55
Chromatyg, grön, 14x7m, inkl ram och montering i Studio 33
Svart tyg 35.0x 5.5m. på ridåbanan i Studio 33
Svart tyg 9x8m, med karbordfästen
Dekortak, tygfonder, på träramar olika storlekar
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INSPELNINGSMATERIAL/FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Kontakta oss för prisuppgifter eller offert. Hyra för inspelningsmaterial/förbrukningsmaterial gäller per dag och vecka,
där en vecka räknas som fyra (4) x dagspris.

Aluminiumrör 50mm, längder 3-6m, ingår i studiohyran
Trekantstross FD33, 3m, 4.5m, 5m
Praktikablar, metall
Pundare, ingår i studiohyran
Stege, A-stege varierande höjder, ingår i studiohyran
Stege, Trappstege, ingår i studiohyran
Stötta, Fast rullstötta
Stötta, Rullstötta med lyftanordning, ingår i studiohyran
Burtonfästen till 50mm rör, två st. ingår i studiohyra
Burtonfästen till 50mm rör, två st. ingår i studiohyra
Sling, ingår i studiohyran
Värmefläkt 16A, inkl. 16A kabel, ingår i studiohyran
Byggplint 63A, inkl. 63A kabel
Klentafs 10A
Klädställning på hjul, 2 st ingår i studiohyran
Rekvisitavagnar, ingår i studiohyran
Spis, utöver befintliga i kök
Kyl, utöver befintliga i kök
Frys (större modell), utöver befintliga i kök
Wheelskates
Frigolit, 2m
Frigolit, 3m
Helkroppsspegel, på hjul med belysning
Sminkspegel, på hjul med belysning
Fläkt, kontakt, 220 v
Fotofond, pappfond på rulle
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FÄRDIG DEKOR & REKVISITA
Vi har fasta priser för team över 15 personer, är ni mindre team ser vi över era behov. Våra priser kan förstås justeras
efter önskemål och budget vid varje specifikt projekt.

Frukostbuffé: kaffe, te, juice, bröd med grönsaker och olika pålägg, yoghurt frukt
Fika under dagen: kaffe, te, kaffebröd, godis, frukt, läsk, vatten
Lunch: beställs efter önskemål, catering eller lunchlådor
Craftvärd debiteras per timme vid inköp och servering, men kan även beställas på heldag upp till
12 timmar. Övertidstillägg, utöver 12 timmar, debiteras/timme
Bil för inköp/hämtning av mat (exkl. personalkostnad), debiteras per resa

VRIDSCENER
Snurrpodie Ø 1,2 m
Vridscen Ø ca 4,5 m
Vridscen Ø ca 6,5 m
Vridscen Ø ca 8 m
Ev. montering-/nedmontering av vridscen under helg & natt (kl. 22:00-06:00) tillkommer.
Frakt och extratid för montering på annan studio/plats än Independent Studios tillkommer.
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