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Din ost- & delikatessbutik 

Vi har sålt te i lösvikt sedan 1965 och idag 
kan vi stoltsera med cirka 100 olika sorter.

 Vi har dessutom bäst priser i Kristianstad.

Leverantör av 
smakupplevelser 

sedan 1932

FEST & BRÖLLOP

HYR ALLT TILL FESTEN

FÖR ATT SLIPPA disken efter en 
fest så behöver man inte 
längre välja engångstallri-
kar och plastglas. Hyrpors-
lin.nu i Kristianstad har allt 
man tänkas kan behöva till 
festen, allt från bord, sto-
lar, porslin, servetter, glas, 
varmhållningsutrustning 
och kylskåp.

– Nytt för i år är att vi 
även har tagit in quick up-
tält. De tar 2-5 minuter att 
sätta upp och är 4x4 el-
ler 4x8 meter stora. De är 
mycket lätta att sätta upp 
till festen, säger Calle An-
dersson som driver Hyr-
porslin.nu

De har också tagit in 
bänkset i plast och utökat 
glassortimentet till runt 
25.000 glas.

– Det låter mycket men 
om vi levererar till en till-
ställning för 2500 perso-
ner och var och en ska ha 
tre olika sorters glas så går 
det ju en del, säger Calle 
på en telefonlinje från Los 
Angeles.

DÄR BEFINNER HAN sig tillsam-
mans med en kollega för 
att besöka världens största 
uthyrningsmässa. När han 
åker hem kommer han att 
ha massor av ny inspiration. 

Inspirationen kan han om-
vandla till en mängd tjäns-
ter för den som anlitar Hyr-

porslin.nu inför sin fest, 
liten som stor. Bland annat 
står en bröllopssäsong för 
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Runda bord, vita stolsöverdrag och vitt 
porslin efterfrågas mycket hos Hyr-
porslin.nu i Kristianstad inför den stun-
dande bröllopssäsongen. De står redo 
med quick up-tält, glas, kylar, is och allt 
annat man kan behöva inför festen. 
Hyrporslin fixar allt, till och med disken.

dörren och till bröllopsfes-
ten är det många som hyr 
det mesta för att underlätta 
festen.

– Trenden med det vita 
porslinet inför bröllop står 
sig. Det gör också de vita 
stolsöverdragen som ökar 
i uthyrning hela tiden. Ut-
hyrningen av runda bord 
till bröllop har också ökat 
extremt. Vi har upp emot 
140 runda bord i olika stor-
lekar. Många vill även ha 
ståbord till kvällens mingel, 
säger Calle.

HYRPORSLIN.NU SÄLJER ÄVEN is 
till festen. Förra somma-
ren slog den försäljningen 
alla rekord i värmeböljan 
som håll ett hårt grepp om 
landet. Då sålde de enbart 
kubis, men nu har de även 
krossis som är mycket efter-
frågat. 

Allt som Hyrporslin.nu 
har att hyra ut kan ses i de-
ras permanenta utställning 
på Industrigatan. Här kan 
kunderna känna och prova 
allt i sortimentet. De går 
också att hitta på nätet och 
levererar till hela landet. De 
var bland annat en av un-
derleverantörerna av stor-

köksmaskiner till Skid-VM 
i Åre nyligen. 

– Vi har hela tiden en 
ökad efterfrågan. Att hyra 
inför festen är tidens melo-
di och det har kommit för 
att stanna. Många vill hyra 
istället för att köpa, säger 
Calle.

DE SER ALLTID möjligheter och 
försöker alltid hitta en lös-
ning på kundens önskemål. 
Kunderna kan få allt utkört 
men också hämta själv om 
de önskar det. En av de bäs-
ta sakerna med allt är att 
Hyrporslin.nu alltid fixar 
disken. Det ingår alltid så 
det behöver man inte tänka 
på. Det är bara att planera 
festen, hyra det som behövs 
och sedan njuta av festen 
för att helt kunna slappna 
av från disk dagen efter. 

Tina Persson
Bild: Tomas Tillberg

Calle Andersson 
på Hyrporslin.nu


