
Visita técnica e reuniões, somente com agendamento de segunda a sexta das 08:00 as 16:00 

Muito Obrigado!

Casarão La Villa 

Bárbara e Kleber 
(11) 4726-7098

(11) 2610-8802
(11) 98403-5388

casarãolavilla@yahoo.com

Memorial descritivo para Fornecedores

Normas de nosso Espaço para mantermos  tudo em perfeito uso e  parceria

Proibido durante a festa interromper a passagem das portas.
Proibido usar pregos, tachas, parafusos e afins na parede, vigas , madeira e chão.
Proibido uso de material cortante abrasivos nos pisos e mobiliário do espaço.
Proibido uso do mobiliário do espaço na área externa.
Proibido subir no mobiliário do espaço.
Proibido arrastar o mobiliário do espaço.
Se os bancos para cerimônia não for usado, não poderá ficar durante eventual chuva.
Proibido o uso do camarim no piso superior.
Proibido por gelo no freezer no piso superior.
Proibido fumar nas dependências do espaço.
Proibido o uso de fritadeiras elétricas e forno elétrico.
Todo material colante usado no piso do espaço,  precisa ser retirado por completo no mesmo dia! 
Se precisar usar os banheiros antes do evento favor, mantê-los limpo não deixar cabelos nos ralos e o chão seco. 
Todo material trazido para o evento deverá ser retirado no mesmo dia. 
Favor deixar a cozinha limpa da maneira que encontrou!
Proibido jogar óleo, restos de comida nos ralos e pias.
Amarrar os  sacos de lixo. 
Favor não jogar lixo e restos de comida no chão,  jardim,  estacionamento,  lago,  privadas e pias!
Tensão das tomadas  220v. 
Som permitido ate as 23:00h só será permitido após as 23:00 com autorização dos proprietários, por escrito.
O volume do som não pode em momento algum ultrapassar os 70 decibéis. 
Proibido artigos de pirotecnia e chuva de prata e afins.
Incluso no Buffet 5 Staffs  para a alimentação. 
Iluminação extra somente de LED 
Limite máximo no mezanino de 80 lugares.
Por questões de segurança é proibido a permanência de garrafas de vidro nas dependências do espaço e nas mesas 
durante o evento, para esse caso o serviço deve ser VOLANTE. 
A remoção e descartes das mesas deve ser feito pelo Buffet, ( Salvo os itens que compõem decoração e suqueiras). Não 
nos responsabilizamos por materiais deixados no Casarão La Villa
A locomoção, movimentação e remoção de móveis, cadeiras, bancos e qualquer objeto não é de nossa responsabilidade. 
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