
  

     

 

Leie av plass i dekorhall for dekorering 
 

Om hallen 

Dekorhallen ble oppført i 2014-sesongen og ble samme år favoritthallen til Asker Farvehandel. Hallen er en 

del av lagringsanlegget til Russebusservice på Herbergåsen industriområde. Dekorhallen har en gulvflate på 

360 kvadratmeter og et volum på over 2000 kubikkmeter. Hallen kan håndtere temperaturer opp til 25 grader 

når det er snø ute og er derfor i sin helt egen klasse hva gjelder oppvarming og isolasjon. Normalt holder 

hallen 15 grader da det er temperaturen de fleste foretrekker. Vi kan ta imot busser med en høyde helt opp til 

4,3 meter. 
 

Adresse: Industrivegen 2, 2166 Oppaker 
 

 

 

Hvem kan dekorere (ta kontakt om deres aktør ikke finnes på listen): 

Asker Farvehandel, Candypaint, Loads Custums, Bond Truluv, Vestfold Kunstdekor, MX2, Kong Halvor, 

Russespray. 

 

 

Priser og retningslinjer 

Plass i hallen leies normalt i fire dager og tre netter. De som dekorerer bruker normalt tre dager og to netter, 

men bussen kjøres inn i hallen kvelden før for at bussen skal få riktig temperatur før den dekoreres. 

Prisene gjelder for en vanlig buss på 12 meter. For 15 meter og leddbuss er prisene 20% og 40% høyere. 

✓ 3200 kr – 2 dager 

✓ 3900 kr – 3 dager (normalt) 

✓ 4500 kr – 4 dager 

Bussen kjøres inn kvelden før og skal være på plass på området innen kl 1930 kvelden før den skal dekoreres. 

Betaling utføres senest to dager før bussen skal flyttes. Ved skriftlig avbestilling minimum tre hverdager i 

forkant belastes man kun halv pris gitt at betalingsvilkår oppfylles. 

Lagringskunder, aggregatkunder og anleggskunder får 10% rabatt. 

 

 

Hva er inkludert 

Det er viktig at bussen er klargjort etter de kravene dekoreringsselskapet har. Følgende er inkludert fra oss: 

✓ Plass i varmhall 

✓ Oppvarming av hallen 

✓ Belysning i hallen 

✓ Tilgang til strøm 

✓ Inn- og utkjøring av bussen 

✓ Døgnåpen tilgang for selskapet som skal dekorere 

NB: det er ikke anledning/tillatt å gå inn i hallen uavhengig av årsak (gjelder ikke dekorselskapet). 
 

 

Eventuell bistand/service utover det som er inkludert/avtalt 

Hvis det er blir behov for ytterligere bistand utover det som er avtalt kan det bli fakturert etter de satsene som 

er oppgitt nedenfor. Eksempel på ekstra bistand kan være bussflyttinger til/fra hallen eller arbeid ifm at ting 

ikke er klargjort (f.eks. snø på taket som ikke er fjernet eller at bussen ikke starter, mekaniske problemer etc). 

✓ Man.-fre. kl. 0900-2000         kr   750 for oppmøte og kr 450 pr påbegynte time (pr. pers.). 

✓ Helg/kveld/natt etc:          kr 1250 for oppmøte og kr 650 pr påbegynte time (pr. pers.). 

✓ Kilometergodtgjørelse         kr       8 pr/km regnet fra Sinsenkrysset i Oslo + eventuell bomring. 

✓ Starthjelp pr boosting          kr   900 (f.eks. hvis buss starter ikke med egne batterier) 

✓ Bistand mekaniker  kr 2450 for oppmøte og kr 1450 pr påbegynte time (pr. pers.). 

✓ Lagring utover avtale pr dag Utendørs 200 kr        lagringshall 400 kr        dekorhall 1000 kr 



   

 


