
 

 

  



 

 

UDLEJNINGSKATALOG 

Tuxen AV Center 

2015 v. 1 

"Vil du ikke investere i teknisk-udstyr, eller har du en helt speciel begivenhed hvor du skal bruge professionelt 
udstyr, så er 
TUXEN udlejningsafdeling din sparringspartner.  

Vi har både udstyret der bruges til det lille møde, og udstyret til det helt store show, hvor lyd, lys og billede 
har en central rolle. 
Vi råder over en stab af erfarne teknikere, både av-teknikere, lydteknikere og lysteknikere, så vi er rustet til at 
løse lige netop din opgave. I kraft af vores store netværk af freelance teknikere kan vi også dække de helt store 
opgaver. 

Du vælger selv om du blot vil afhente udstyret hos os, eller om vi skal levere med eller uden bemanding! 

Hvis du skal leje udstyret for en længere periode, kan du herunder finde den lejefaktor som du skal gange 
dagsprisen med." 

Grundprisen (1 dags leje) ganges med: 

1 dag x 1,0    16 dage x 4,8 

2 dage x 1,5    17 dage x 5,1 

3 dage x 2,0    18 dage x 5,3 

4 dage x 2,4    19-21 dage x 5,5 

5-7 dage x 2,7   22 dage x 5,7 

8 dage x 3,0     23 dage 5,9 

9 dage x 3,3    24 dage x 6,1 

10 dage x 3,6   25 dage x 6,3 

11-14 dage x 4,2   26-28 dage x 6,5 

15 dage x 4,5 

Ved længere perioder, ring venligst og få et tilbud. 

Lejepriserne er angivet for henholdsvis ét døgn og én uge. For andre perioder kontakt os venligst. 

Alle priser er excl. moms og i danske kroner. 

Der tages forbehold for prisændringer, samt udgået varer. 



 

 

 

PROJEKTORER I 4:3 FORMAT 

Div. LCD projektor 4500 ANSI lumen XGA  

Panasonic  LCD projektor 5000 ANSI lumen XGA, uden objektiv  

Sanyo  LCD projektor 6500 ANSI lumen XGA, uden objektiv  

Sanyo  XF 1000 LCD projektor 12000 ANSI lumen XGA, uden objektiv  

 

PROJEKTORER I BREDFORMAT 16:9 + 16:10 

Panasonic LCD projektor 2600 ANSI lumen WXGA(1280x800)   

Panasonic LCD projektor 3100 ANSI lumen WXGA(1280x800)  

Panasonic LCD projektor 4300 ANSI lumen WXGA(1280x800)   

Panasonic LCD projektor 5000 ANSI lumen WUXGA(1920x1200)ex. objektiv  

Panasonic DLP projektor 8500 ANSI lumen WXGA(1280x800) ex. objektiv  

Christie  LCD projektor 10000 ANSI lumen 2K (2048x1080) ex. objektiv  

Panasonic  DLP 10.600 ANSI lumen (opløsning 1920x1200)   

Digital Projection  DLP 12000 ANSI lumen fuld HD (1920x1080) ex objektiv  

Christie LCD projektor 15000 ANSI lumen 2K (2048x1080) ex. objektiv   

Panasonic  DLP 20.000 ANSI lumen (opløsning 1920x1200)   

 

PROJEKTOR OBJEKTIV 
 
1,35-1,8:1 - 2,0-2,6:1 - 3,4-4,5:1 - 4,6-6,00:1  

Wide 0,8:1 - Ekstreme Longzoom 6,9:  

Ekstra borde, ophæng m.m.  

 

 

 



 

 

 

TREFODS-LÆRRED 

Trefod 1:1. 150x150 cm. Frontprojekteret på trefod  

Trefod 1:1. 180x180 cm. Frontprojekteret på trefod  

Trefod 1:1. 210x210 cm. Frontprojekteret på trefod  

Trefod 1:1. 240x240 cm. Frontprojekteret på trefod  

 

FOLDELÆRRED 4:3 (video format)  

Lærred 244x183 cm. Front/bag projekteret, 4:3  

Lærred 305x229 cm. Front/bag projekteret, 4:3  

Lærred 360x270 cm. Front/bag projekteret, 4:3  

Lærred 427x320 cm. Front/bag projekteret, dobbelt ramme, 4:3  

Lærred 590x440 cm. Front / bag projekteret, 4:3   

Lærred 800x600 cm. Front projekteret, 4:3   

 

FOLDELÆRREDER 16:9 (bred format) 

Stumpfl 266x150 cm. Front / bag projekteret, 16:9  

Stumpfl 325x183 cm. Front / bag projekteret, 16:9  

Stumpfl 372x210 cm. Front / bag projekteret, 16:9  

Stumpfl 488x274 cm. Front / bag projekteret, 16:9  

Stumpfl 590x326 cm. Front / bag projekteret, 16:9  

Stumpfl 732x410 cm. Front / bag projekteret, 16:10  

 

 

 

 



 

 

 

SPECIAL LÆRRED 

Stumpfl  740 x 240cm. Front projekteret  

Stumpfl  890 x 290cm. Front projekteret  

Stumpfl  1200 x 400cm. Front/bag kun dug excl. truss  

 

KAMERA 

Kamera  Mini DVD Digitalt kamera til mini DVD skiver, 3 chip  

Kamera Panasonic SD-Kort videokamera i full HD   

Kamera  Sony Z1E. Digital DV videokamera i fuld HD  

Kamera Sony EX1. Digital DV videokamera med memory kort i fuld HD  

Stativ  3 ben til lille kamera 

Stativ 3 ben til mellem størrelse kamera  

Manfrotto  Stativ 3 ben til større kameraer (stabilt)  

Diverse Betacam/DV-CAM/osv.   

Pakke til salgstræning: 1 kamera + stativ + 42” + grænseflade mic.  

 

DATA & VIDEO MONITOR 

Asus LCD. 24" LCD, Fuld HD, HDMI, DVI, VGA, uden tuner  

LG LCD. 32" 16:9 LCD monitor pal, NTSC   

Sharp/LG LED. 42" 16:9 LCD TV Full HD m. højttalere  

Sharp/LG LED. 47" 16:9 LCD TV Full HD m. højttalere  

Sharp LED. 60" 16:9 LED TV Full HD m. højttalere  

Sharp LED. 80" 16:9 LED TV Fuld HD m. højttalere  

Monitor Stander til LCD/plasma, til 42-50" skærme, som monitorskærm  

SMS Gulvstander skærme fra 32-80" skærme ca. 2 m høj  



 

 

 

VIDEO & DATA TILBEHØR 

Wolf vision  VZ-8: Visualizer, digital elektronisk overhead   

Wolf vision  VZ-9: Visualizer, digital elektronisk overhead   

Elmo  Transvideo (super 8 til video)   

Elmo  Transvideo (standard 8 til video)   

Optima  pi 500, Whiteboard, digitalt whiteboard til brug m. Projektor  

Diverse Talerstol   

Diverse Flipover på ben (bladformat 90x77)   

 

PC + TILBEHØR 

PC Standard PC med Win 8 + Office 2013           

PC Kraftig multimedie pc med Win 8 + Office 2013  

Macbook Pro  Kraftig multimedie maskine  

Logitech Presenter/trådløs mus med usb sender, op til 15m  

Micro cue Pro presenter/trådløs mus med usb sender, op til 75m  

Linksys Trådløs router  

4G router Trådløs internet forbindelse, op til 10 Mbit  

 

BILLED MIXER / SCALER 

Analog Way PLS-200 Dual Scaler med 4 universal input, 2 dvi,  
2 sdi + vga og dvi out + 7” preview skærm     

Analog Way    PLS-350 Dual Scaler med 4 universal input,  
2 dvi, 2 sdi + dual output     

Analog Way OPS 300, Quad Scaler med 4 universal input, 2 dvi,  
2 sdi + vga, dvi og sdi out 

Panasonic HS-50 HD-Videomixer   

Kramer Scaler med 2 pc input og 3 video. XGA output  



 

 

 

SIGNAL HÅNDTERING 

Kramer Switch XGA switch med 2 input og 4 XGA output  

Kramer Fordeler XGA fordeler med 1 XGA input og 4 XGA output  

Kramer DVI fordeler 1 input / 4 output  

Optinecs Lysleder, 50m dvi/dvi kabel   

Optinecs Lysleder, 100m dvi/dvi kabel   

Atlona VGA over cat-6  

Atlona  VGA/HDMI over cat-6  

Atlona  SDI/HDMI converter, sdi input + link, hdmi out  

Blackmagic SDI/HDMI converter, sdi input + link, hdmi out  

 

SIGNAL HÅNDTERING (fortsat) 

Blackmagic HDMI/SDI converter, hdmi input + link, sdi out  

Blackmagic SDI fordeler 1-8, 1 input – 8 out  

Blackmagic SDI audio embedder, tilføjer lyd til sdi signal  

Blackmagic H264 recorder, usb recorder til sdi/hdmi, uden pc  

Blackmagic Hyperdeck studio recorder, 2 x 240 Gb SSD diske  

 

AKTIVE HØJTTALERE 

Yamaha DSR-112, Aktiv 12"+2" Neodynium, Class D Amp  

Yamaha DSR-215, Aktiv 2x15"+2" Neodynium, Class D Amp  

Yamaha DSR-118, Aktiv 18" Subwoofer Neodynium, Class D Amp  

Aktive Aktive højttalere til film m.m. pris pr. sæt  

Højttalerstativ Max. Belastning 40kg./180cm.  

Højttalerstang mellem stang mel. Sub/top  



 

 

 

PASSIVE HØJTTALERE 

Electro voice ZX1-90, 8" +1" passiv, plastkabinet, 200W RMS  

Nexo Geo  S805 line array top 5 grader, 8” + 1”  

Nexo Geo  S830 line array top 30 grader, 8” + 1  

Nexo Geo  S1210 line array 1210 top 10 grader, 12” + 2”  

Nexo Geo  S1230 line array 1230 top 30 grader, 12” + 2”   

Coda T-ray Mini line array 10 grader, 2x5” + 1”  

Coda T-low Flyvesub til T-ray, 1 x 12”  

Coda V-ray Medium line array 10 grader, 2x8” + 2x1”  

Coda LA-12 Stort line array 10 grader, 2x12” + 2x2”  

Coda LA-12BE Baas extentions til LA 12, 2x15”  

Flyverammer Nexo eller Coda  

Motortalje 250 kg.  

 

PASSIVE HØJTTALERE (fortsat) 

 

Højttalerstativ Max. Belastning 40kg./180cm.  

Højttalerstang mellem stang mel. Sub/top  

 

SUBWOOFERE 

Sub 1200 Subwoofer, 2X12", 1200W RMS  

Nexo  RS15, 2x15” sub  

Coda SCV-F subwoofer 1x18” sub, med sensor control  

Coda SCP subwoofer 2x18” sub, med sensor control  

Coda SC-8 subwoofer 4x18” sub, med sensor control  



 

 

 

STAGEMONITOR 

DaneCraft ML-12, Aktiv/Passiv 2 vejs, 1x12"+1x2", 500W RMS  

DaneCraft ML-15, Aktiv/Passiv 2 vejs, 1x15"+1x2", 500W RMS  

Turbosound TFM-450 15”+2” monitor   

Turbosound TFM-420 12”+2” monitor   

 

FORSTÆRKER-SETUP 

AMP-SKAB 1 1 stk. Digam 3000 (2x820W/4ohm), 2x15 bånds EQ   

AMP-SKAB 2 1 stk. Yamaha XP7000  

AMP-SKAB 3 1 stk. Digam 3204 / 4004 (4x800W/4ohm) + dbx  

AMP-SKAB 4 2 stk. Digam 7000 (2x1910W/4ohm)  
1 stk. Digam 4002 (4x600W/4ohm), EAW 4 vejs processor   

Nexo amp rack  NXAMP 4X4, 4 x 4000W med controller til   
 805/830/1210/1230+sub     

LAB amp rack 2 X plm 10000, 8 x 2500W med dsp  

 

POWERMIXER 

Yamaha EMX-512 Sc, Mixerforstærker 8 kanals 2 x 500W   

Mipro Mødeforstærker (m. indbygget højttaler og trådløs mikrofon)   

 

MIXERE 

Yamaha MG102CX – 4 kanals mixer   

Yamaha MG124CX – 12 kanals mixer  

Yamaha MG166CX - 16 kanals mixer  

 

 



 

 

 

DIGITALE-MIXERE  

Yamaha 01V96, Digital mixer  

Yamaha LS9-16, Digital live mixer, 16 kanaler  

Yamaha CL-3, Digital live mixer, 48 kanaler  

A&H GLD-QU 16, 16 ch. Digital live mixer  

A&H GLD-80 + stagebox, 40/12  

Digico SD8-32 brugerflade     

Digico SD9 brugerflade     

Digico Digirack 56/8/0     

Digico Digirack 56/32/0     

 

MULTIKABLER/STAGEBOXE 

Diverse 8 ch. Stagebox med 10 m. Multikabel  

Diverse 8 - 24 ch. Stagebox med 30 m. Multikabel, 8 return med split  

 

MIKROFONER 

Mikrofonstativ Forskellige størrelser  

Mikrofonstativ Flightcase incl. 16 stativer  

DPA 4011    

DPA 4023    

DPA 4066  headset   

DPA 4080  cardioid lavalier   

DPA 4088  headset   

DPA D-fine  (4088) headset   

DPA 4099  instrument mic. 



 

 

 

MIKROFONER (fortsat) 

Neumann KM 184   

Neumann KMS 104    

Neumann KMS 105    

Shure Beta 52    

Shure Beta 57A    

Shure Beta 58A    

Shure Beta 98    

Shure KSM 9    

Shure KSM 32     

Shure SM 57    

Shure SM 58    

Shure SM 81    

Shure SM 91    

Shure SM 94    

Shure SM 98    

Milab WM44 Kondensator, nyre  

AKG 535EB    

 

PANELMIKROFONER 

CCS800 Bosch delegatmikrofon  

CCS PSU Bosch, Strømforsyning/master til panelmikrofon  

Shure MX 411 Bordmikrofon til konference brug  

 

 



 

 

 

TOLKEUDSTYR 

Bosch NG Central Control Unit, CCU  

Bosch NG Interpreter Desk, tolkesæt 32 ch.  

Bosch Digital Transmitter 32 ch.  

Bosch Digital Audio Expander  

Bosch Digital Radiator, stråler 25w  

Bosch Digital Receiver incl. hovedtelefon  

Audipack Tolkeboks for 2 personer, 170 cm. bredde  

Audipack Tolkeboks for 3 personer, 240 cm. bredde  

Audipack Tolkeboks for 4 personer, 310 cm. bredde  

 

HVISKETOLKEUDSTYR 

Sennheiser Hvisketolk for 10 pers. digitalt  

Sennheiser Hvisketolk for 20 pers. digitalt  

Sennheiser Hvisketolk, ekstra mic.  

 

MIKROFONER TRÅDLØS 

Sennheiser EW 300/500, modtager, pris pr. kanal  

Sennheiser EW 300/500, håndmikrofon eller beltpack m. clips mikrofon  

Shure Modtager, pris pr. kanal  

Shure Håndmikrofon eller beltpack m. standard clips mikrofon   

Clipsmic. DPA 4071 sort mini clips mic. i topklasse til trådløse  

Headset DPA D-fine 4088 hudfarvet mini headset i topklasse til trådløse  

Shure/Sennheiser Antenner, Splitter, osv. 

  



 

 

 

TRÅDLØS IN-EAR 

Shure PSM900, Komplet in-ear system med earplugs  

Sennheiser IEM 300, Komplet in-ear system med earplugs  

 

LYD TILBEHØR 

LA-Audio DI-2, DI-Box  

LA-Audio Skilletrafo, 2 ch.  

LA-Audio PC-80, Fasechecker  

Hovedtelefon Diverse modeller  

Intercom base Intercom system incl. headset  

Intercom Station Intercom system incl. headset  

Radio Trådløs Radio med monofon/in-ear  

Megafon Med separat mikrofon  

 

DJ-PULTE 

Pult 1 2 stk. Pioneer cdj 400 + DJM 400 mixer  

Pult 2 2 stk. Pioneer cdj 1000 + DJM 800 mixer  

Pult 3 2 stk. Pioneer cdj 2000 + DJM 900 mixer  

Pioneer DJM 800/900 Prof. DJ Mixer, 4-6 ch.  

Stativ Keyboard stativ til små pulte  

Stativ X-stativ, gummi ophæng til pulte  

Pick-up Ortofon dj pick-up til pladespiller    
   

 

 

 



 

 

 

DIVERSE AFSPILLERE 

Diverse CD-afspiller med pitch control  

Memo Afskriftbåndoptager compact cassette eller mini/mikro   

Diverse MiniDisc afspiller  

Technics SL1210MkII, Pladespiller uden pick-up  

 

PD-BOX 

PD16 Strømtavle 16A  

PD32 Strømtavle 32A  

PDU32/Harting Strømtavle, V/A måler, 12 grupper, 2 x Harting 16 Pol + 6 x DK13A  

PDU32 Strømtavle, V/A måler, 1 x 16/3 ud + 6 x DK 13A  

PD63 Strømtavle 63A  

 

KABLER 

Signalkabler 1-10 m.  

Signalkabler 15-30 m.  

Højttalerkabler 1-10 m.  

Højttalerkabler 15-30 m.  

Harting Multistærkstrømskabel 5-20 m.   

230V strømkabel 3-10 m.   

380V - 16A 10 m.   

380V - 32A 10 m.   

380V - 63A 10 m.   

 

 



 

 

 

SPEJLKUGLER 

OEM 20-30 cm. Spejlkugle, klar incl. motor  

OEM 40 cm. Spejlkugle, klar incl. motor  

OEM 50 cm. Spejlkugle, klar incl. motor  

OEM 75 cm. Spejlkugle, incl. motor  

OEM 100 cm. Spejlkugle, incl motor  

OEM 135 cm. Spejlkugle, incl. motor  

OEM Spot, PAR36 pinspot med farvehjul  

Eurolight LED 1x15 Watt RGB  

 

LYSEFFEKT, MUSIKSTYRET 

Diverse Musikstyret lyseffekt, forskellige modeller  

Vore lyseffekter skifter konstant, spændende nyheder eller de gamle kendte 

 

STATIVER, LYS 

Manfrotto Push-up, max højde 3,8 m. max belastning 30 kg.  

Manfrotto Wind-up, max højde 3,8 m. max belastning 50 kg.  

Fantek  T 101, Wind-up, max højde 3,3 m. max belastning 100 kg.  

Fantek T 103, Wind-up, max højde 5,0 m. max belastning 125 kg.  

Fantek T 106, Wind-up, max højde 6,5 m. max belastning 250 kg.  

Guil ULK-400, gaffelstativer, max højde 5 m. max belastning 200 kg.  

Guil ULK-600XL, gaffelstativer, max højde 5 m. max belastning 350 kg.  

 

 

 



 

 

 

ALUTRUSS 

Prolyte 29 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 50 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 100 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 200 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 300 cm., 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 90 graders vinkel 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte 3-vejs hjørne 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte T-stykke 29 cm. x 29 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte Baseplate lille, 30 cm. x 30 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Prolyte Baseplate stor, 75 cm. x 75 cm., Firkantbro X30V, sortmalet  

Alur Cirkel 30 cm. Firkantbro, cirkel i 8 stykker Ø=4 m./4,6 m. sortmalet  

 

RIGGING 

Kædetalje Manuel, max 1000 kg.  

Motortalje D8 Motoriseret kædetalje, max 1 ton  

Motortalje D8+ Motoriseret kædetalje, max 1 ton, dob. bremse  

Styring Motorstyring for op til 4 stk. motortaljer  

Brogreb Brogreb til ophæng af alubro  

Diverse Sikkerhedswire, max 3,5 ton  

Diverse Rundsling, max 2 ton, diverse længder  

Diverse Steelsling, max 1 ton, diverse længder  

Diverse Wire, max 1 ton, diverse længder  

Diverse Schekel max 3,5 ton  

 



 

 

 

TÆPPER 

Molton Sort 3x6 m. med øjer  

Molton Sort 4x6 m. med øjer  

Molton Sort 6x9 m. med øjer  

Molton Sort, Forskellige højder – 6 m. langt, til sceneforkant  

String curting,  Hvidt string curting 3x6 m. med rør  

 

MOBILT STRØMANLÆG 

Generator 1x10A, 2000W/230V  

Generator 3x16A, 11kW/230V  

Generator 3x125A, 110kW/230V, leveret i Stor Kbh.  

Alle priser er uden brændstof 

 

SCENE/PODIE 

Scenepodie 100x200 cm.  

Scenepodie 100x100 cm  

Scenepodie 50x100 cm.   

Scenepodie 50x150 cm.  

Scenepodie 50x200 cm.  

Rund scene  Ø 200 cm.  

Rund scene Ø 400 cm.  

Rund scene Ø 600 cm.  

Sceneben Løse ben til scenemodul 30/40/50/60/80/100 cm.  

Trappe Trappemodul til scene 100 cm.  

Overdækning Udendørs overdækning til 4x6 m. scene  



 

 

 

PARLAMPER  

PAR 30 230/75W  

PAR 36 6V/30W Pinspot  

PAR 56 230V/300W  

PAR 64 230V/500 - 1000W, sort/crime, CP60/61/62  

MultiPar 600W, narrow/wide/ultrawide lines  

Showtec Active sunstribs, 10 x 75w pære  

Spacecannon 2500W til udendørs brug  

Spacecannon 4000W til udendørs brug  

 

TEATERLAMPER 

Fresnel Dts, 500w med barndoors  

Fresnel Dts, 1kW med barndoors  

Fresnel Dts, 2kW med barndoors  

Fresnel Desisti, 2kW pole operated  

Profilspot som S4750W med knive, 15-30*  

Profilspot som S4, 750W med knive, 25-50*   

Profilspot Griven, 1kW med knive  

Følgespot HMI575 med iris og farveveksler  

Følgespot HMI1200 med iris og farveveksler  

Følgespot Xenon2500 med iris og farveveksler  

 

UV-LYS 

Amatur 120 cm. 36W UV-rør medfølger  

UV kanon 400W  



 

 

 

LYSSTYRINGER 

Zero 88 Jugler 12/24 ch. Lysbord   

Pulsar 18 ch. DMX, Faderbord  

Martin  Universal USB, 2 x 512 ch. pc baseret lysstyring, uden pc  

MA  Ultralight-2, 6 x 512 ch. professionelt lysbord  

MA  Light-2,6 x 512 ch. professionelt lysbord  

MA PC PC med MA wing, 2048 ch. PC-baseret lysstyring, komplet  

 

DÆMPERE 

Eurolight DX4, 4x1kW dæmper med lysstyring  

Liteputer DX625, 6x20A, 0-10V + DMX styret  

Leid  D1210, 12x10 Amp DMX styret kvalitets dæmper  

 

SCANNERE 

Robe DJ-Scan 250, MSD250, Roterende gobos  

Robe SCAN1200XT, HMI1200  

 

MOVING HEAD 

Robe Pointe, R15 lampe, Multizoom 0-20 gr, roterende gobos  

Robe Robin, Led 300  

Martin MH-3, Beam movinghead med R5 pære  

Martin Aura, Led movinghead  

Martin  700 P, MSR 700, profil  

Martin Viper  

Etan  Led beam, 7x10W led, RGBW  



 

 

 

DIVERSE DMX 

Robe Beam250XT, MSD250, profil farveskifter  

Clay Paky Astoraggi, HSR400, "Pindsvin"  

 

LASER 

Laser 40mw, Grøn laser 40mw, musikstyret eller dmx   

Laser 100mw, Farve, trefarvet laser 100mw, musikstyret, remote eller dmx  

Laser 3000mw, Fuld farvet 3 W Laser  

 

LED LAMPER 

Alkalite TP-81 Led lampe med 640 dioder  

Alkalite Revo spot Led lamper 36 x 3W  

Etan LED-ZOOM, 18 x 10W RGBW med zoom 8-60 gr.  

Showtec LED-PAR 56, Par 56 lampe med 156 dioder med optik  

Showtec LED Kugle 50 cm., 6 stk. incl. controller  

 

STROBOSKOBER 

Martin Atomic3000, 3000W, DMX styret, indbygget effekter  

 

RØGMASKINER / HAZER 

Lille Antari Z-800, 800W, remote, incl. ½ l. Væske  

Mellem Antari Z-1200, 1200W, remote, incl. ½ l. Væske  

Antari Lowfogger, Røgmaskine med kølerum til is eller tøris  

Le Matre MS haze kompakt hazer som ikke larmer, incl. væske  

 



 

 

 

TEKNIKERTIMER 

AV-/Lys-/Lyd tekniker 

Hverdage 

Dagtimer kl. 08:00 – 16:00  

Morgentimer kl. 06:00 – 08:00  

Aftentimer kl. 16:00 – 24:00  

Nattimer kl. 24:00 – 06:00  

Montørtimer kl. 08:00 – 16:00 (kun i dagtimer)  

Projektstyring   

Videoredigering   

Weekend /Søn & Helligdage 

Lørdag kl. 06:00 – 14:00  

Lørdag kl. 14:00 – 24:00  

Søn/Helligdage kl. 00:00 – 24:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VORES LEJEBETINGELSER 

Retsforholdet mellem køber/lejer og TUXEN bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående 
uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø- og Handelsretten i København. 

Det er til hver en tid lejers ansvar at være bekendt med TUXEN’s udlejningsbetingelser. Disse vil altid være 
tilgængelige på vores hjemmeside www.tuxen.dk eller kan rekvireres pr. e-mail ved at kontakte os på 
38889393. 

Ved lejekontraktens underskrivelse betales lejen, samt et depositum som aftalt. 

Lejeren skal være fyldt 18 år, og have dansk cpr. Nummer og adresse. 

Legitimation f.eks. kørekort, pas eller anden billedlegitimation skal forevises, samt sygesikringskort med gyldig 
adresse. 

Minimumsberegning pr. lejekontrakt er et lejedøgn, dog mindst kr. 100,00 + moms. 

Et lejedøgn regnes fra udleveringsdagen efter kl. 11:00 til efterfølgende dag inden kl. 11:00, hvis ingen anden 
aftale foreligger. Ved tilbagelevering før det aftalte tidspunkt godtgøres lejen ikke for det resterende tidsrum. 

Lejen beregnes på grundlag a de, til enhver tid af TUXEN, fastsatte priser. Lejeperioden starter på 
afhentningsdagen kl. 11:00 og slutter kl. 11:00 på returneringsdagen med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved 
for sen aflevering af udstyr har TUXEN ret til at debiterer ekstra leje, samt at få dækket de omkostninger 
TUXEN måtte have haft ved opfyldelse af anden lejeaftale. 

Forlængelse af lejeperiode skal ske skriftligt og er ikke accepteret før TUXEN har givet samtykke. 

Undladelse af at aflevere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager 
sig ansvar i medfør af straffelovens § 298 (brugstyveri). Såfremt den aftalte lejeperiode ikke overholdes af 
lejeren, er TUXEN berettiget til uden varsel at afhente udstyret på lejers regning. Det samme gælder, såfremt 
lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til 
afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller and 
betalingsstandsning. En sådan misligholdelse berettiger ikke lejer til nedsættelse af lejeafgiften. 

Lejepriserne er baseret på afhentning på vores adresse, levering/afhentning udføres efter tilbud. 

Ved forsendelse betales porto/fragt + et gebyr på kr. 100,00 + moms. 

Lejen beregnes fra forsendelsesdagen til udstyret er retur på vores adresse, hvis ingen anden aftale foreligger. 

Lejen er at betale, selv om det lejede ikke benyttes. 

Eventuelle skader eller fejl på lejet udstyr skal straks anmeldes til TUXEN AV-Center, i modsat fald er en 
eventuel lejegodtgørelse udelukket. Vagt telefon 61616000 eller 26729393. 

 



 

 

 

Ved enhver udlejning af optageudstyr, påtager vi os kun ansvar for det første medie. Eventuel erstatning ydes 
derfor kun for det første medie til den indkøbte pris, og hel eller delvis lejegodtgørelse. Bortset herfra er 
enhver skadeerstatning udelukke uanset fejlens art, og uanset hvordan den er opstået. 

Vi forudsætter at lejeren er i stand til at betjene det lejede udstyr, og derfor bruges det lejede udstyr altid på 
lejerens ansvar. Skader på lejerens eller tredjemands udstyr/installation på grund af fejlbetjening er lejerens 
ansvar. 

Alle bestillinger modtages med forbehold. Der kan opstå forhold vi ikke er herrer over så det ikke er os muligt 
at levere det bestilte udstyr. I sådanne tilfælde er vi uden ansvar for konsekvenser dette medfører lejeren. Vi vil 
naturligvis gøre alt hvad der står i vores magt for at finde udveje i sådanne tilfælde. 

Det lejede er ikke forsikret, hvis det ikke er anført på lejekontrakten. 

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejde udstyr uden særlig tilladelse fra TUXEN. 

TUXEN kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvold af det udlejede. De lejde dele må ikke 
overdrages i andres varetægt, eller fremlejes til tredjemand. De lejede dele må ikke medtages uden for 
Danmarks grænser medmindre der foreligger særlig skriftkig aftale. 

Det lejede udstyr skal til hver en tid returneres i samme stand som det blev afhentet. Udlejer har til ret til at 
opkræve et gebyr op kr. 20 pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet. 
Samtidig forbeholder udlejer sig retten til at debitere lejer et gebyr, hvis det leje udstyr ikke er blevet rengjort 
før aflevering, herunder fjernelse af tape, limrester, stearin, øl, sodavand og lignende. Kabler skal være grundigt 
rengjort før returnering. Der debiteres pt. Kr. 460 + moms pr. time, for rengøring af udstyr og kabler inkl. 
Hjælpe midler. 

TILLÆG TIL LEJEBETINGELSER FOR ERHVERVSKUNDER 

Alle priser opgives eksklusiv moms og andre afgifter, med mindre andet er angivet. Mundtlige tilbud skal 
accepteres straks, ellers er de bortfaldet. Skriftlige tilbud er, såfremt andet ikke er anført, gældende i 10 dage 
fra tilbudsdato, derefter er de bortfaldet. Prisen er vor dagspris, fastlagt på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, 
med forbehold for løn- og materialestigninger, udsving i valutakurser samt ændringer i told, fragt, transport og 
andre omkostninger. 

Annulleres kontrakten senere end 7 dage før 1. udlejnings- eller produktionsdag, betaler leje 50 % af lejeprisen 
anført i kontrakten/ordrebekræftelsen, dog mindst kr. 500 + moms. Annulleres kontrakten senere end 3 dage 
før aftalt lejedato, debiteres lejer 100 % af lejesummen + teknikerhonorarer. Dette gælder også ikke afhentede 
anlæg. Enhver annullering skal ske skriftligt direkte til TUXEN. Forlængelse af en lejekontrakt skal ligeledes 
ske skriftlig. Returnering af det lejede udstyr inden udløbet lejeperiode, berettiger ikke til nedsættelse af leje, 
med mindre andet er skriftligt aftalt. 

Ved aflysning forbeholder TUXEN sig retten til at fakturere faktiske afholdte omkostninger i forbindelse 
med tilbudsgivning, projektering, opgave-specifikke investeringer samt tekniker- og konsulenthonorarer. 



 

 

 

Forplejning under lyd- og lysproduktioner 

Arrangøren er til hver tid ansvarlig for forplejning af TUXEN’s tekniske mandskab, med mindre andet er 
skriftligt aftalt, det er kun for at sikre at vores personale får forplejning under arrangementet, da der tit ikke er 
muligt af forlade stedet under afvikling. 

Under opsætning og nedtagning sørger vi selv for forplejningen. 

Parkering, adgangsforhold, tilladelser, sceneplacering mm. 

Tilbud på produktioner omfatter ikke evt. parkeringsafgifter, eller toldafgifter. Det er til hver en tid arrangørs 
ansvar at have rekvireret evt. parkeringstilladelser etc. Til TUXEN’s køretøjer. Registreringsnumre på vores 
biler kan oplyses på opfordring. Samtidig er det arrangørs ansvar, at aflæsningsplads tæt på load-in område er 
clearet så vi kan kører til med varevogn eller lastbil. Såfremt udstyret ikke skal bruges i gadeplan og man ikke 
kan trille det på hjul hele vejen fra aflæsning til brugsstedet, er det arrangørs ansvar at meddele dette mindst 5 
hverdage før produktionsstart. Skal udstyret bæres manuelt til andre etager end hvor load-in foregår, påhviler 
ekstraudgiften for flyttefolk/mandskav arrangør eller ordregiver. Det er arrangørs ansvar, at der på venue eller 
på plantegning er tydeligt angivet hvor opstilling skal foregå og at sceneplacering er opmærket. Såfremt 
opstilling af scene er påbegyndt og udføres korrekt efter tegning/anvisning, og kunde ønsker scene/udstyr 
omplaceret, debiteres der teknikertimer efter gældende takst. 

Betingelser ved udendørsarrangementer 

Ved udendørsarrangementer skal alle effekter sikres effektivt mod vejr og vind. Ekstra presenninger eller anden 
overdækning skal forefindes. Tuxen forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod, og stoppe 
produktionen indtil nødvendig skring er foretaget. 

Strøm 

Det er altid lejers/arrangørs ansvar at der er etableret korrekt dimensioneret strøm max 20. m fra scenen eller 
opsætning stedet. Med mindre andet er aftalt. Dimensioner af forsyningskabler, samt den øvrige installation 
skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. TUXEN kan tilbyde 
stærkstrømsdistribution i form af kabler, tavler og etablering mod betaling. Er du i tvivl omkring strøm så 
kontakt os. 

Manglende stagehands/hjælpere 

Såfremt, mundligt eller skriftligt, aftalte stagehands/hjælpere ikke er til stede, debiteres den ansvarlige arrangør 
et beløb der p.t. udgør Kr. 460,00 + moms pr. time. Udebliver en eller flere stagehands, skal i være 
opmærksom på at tidsplanen ikke kan overholdes og forsinkelser kan opstå, Tuxen kan ikke stilles til ansvar 
hvis dette sker. 

 

 



 

 

 

Forsikringsbetingelser 

Udstyr lejet hos TUXEN som erhvervs kunde skal altid være forsikret mod tyveri og ulykke. Derfor pålægges 
alle udlejninger til erhvervs kunder et gebyr på 5 % af bruttolejeprisen. Forsikringen er en all-risk forsikring 
med en selvrisiko på kr. 10.000,00 og dækker skader eller tab af det lejede opstået ved beskadigelse, 
ødelæggelse eller tyveri. 

Forsikringen dækker ikke: 

• Udenfor Danmark 
• Ridser på skærme, optikker & lærreder 
• Skader opstået pga. spildte drikkevarer i udstyr forårsaget af leje eller dennes gæster, ansatte og 

repræsentanter 
• Skader opstået pga. grov uagtsomhed fra lejer eller selvforskyldt beruselse 
• Driftstab eller anden indirekte følge af skade 
• Hvis lejer ikke overholder lejebetingelserne 
• Bortkommet udstyr af en karakterer som uddeles/udlånes til mødedeltagere etc. 
• Simpelt tyveri 
• Såfremt tyveri, ødelæggelse eller sabotage ikke meldes til politiet uden ubegrundet ophold 
• Såfremt der ikke er tydelige tegn på indbrud eller udstyret ikke har været opbevaret i et aflåst rum 
• Tyveri fra biler, trailere, varevogne og lastbiler 

Ved skade eller tyveri skal lejer anmelde dette til politiet straks. Samtidig skal TUXEN underrettes straks på 
tilf. 61616000 eller 26729393. 

TUXEN skal modtage en skadeanmeldelse fra lejer samt kvittering eller kopi af kvittering for skadeanmeldelse 
til politiet. 

 

 


