
Nasza oferta. 
 
 
Jesteśmy jednym z laureatów konkursów „ORŁY BRANŻY ŚLUBNEJ Lublin 2019”, a 
także „ORŁY BRANŻY ŚLUBNEJ Lublin 2020”, ocenianego według opinii naszych 
Klientów. Wybierają nas osoby, którym zależy na dobrej jakości muzyce i 
profesjonalnej oprawie. W lutym, spośród wielu zespołów z całej Polski, zajmujących 
się m.in. oprawą wesel, zostaliśmy zaproszeni do programu telewizyjnego "DISCO 
BAND WESELNY SHOW", który jesienią został wyemitowany w telewizji Polo Tv. 
Urywki z tego programu znajdują się na naszym kanale YouTube, do którego 
zapraszamy https://www.youtube.com/user/jurek18655/videos 
TIMANTI - to coverowy zespół z muzyką wysokiej jakości, który ma szeroki repertuar, 
markowy sprzęt nagłaśniający, oświetleniowy i dobrze brzmi, co podkreślają nasi 
Klienci. Przy nas nikogo nie boli głowa od nadmiaru rzężących decybeli. 
Gramy dla osób, którym zależy na dobrej muzyce, efektownym oświetleniu i 
profesjonalnej oprawie.  
Koszt oprawy muzycznej jednodniowego wesela w pełnym składzie w 2021 roku 
to 5500,- zł., a dwudniowego 7500,- zł, ale jeśli podpiszemy umowę w ciągu 7 
dni od naszego pierwszego kontaktu, udzielimy Państwu 500,- zł rabatu.  
Jeśli wskażą Państwo zespół w tej cenie z woj. lubelskiego, który lepiej się prezentuje, 
brzmi i ma bardziej zróżnicowany repertuar od TIMANTI, zagramy dla Państwa za pół 
ceny! ;) 
Jeśli cena ta przekracza zaplanowany przez Państwa budżet na ten cel, możemy 
zredukować koszt poprzez ograniczenie składu zespołu - trzyosobowy (wokalistka i 
wokalista - instrumenty klawiszowe, gitara), a nawet dwuosobowy skład (wokalistka i 
wokalista - instrumenty klawiszowe), zachowując wysoką jakość usługi. 

Mamy szeroki repertuar, który na żywo dostosowujemy do upodobań osób 
bawiących się na weselu. 

Nasze materiały video i audio zalecamy słuchać w słuchawkach, ponieważ lepiej 
oddają brzmienie, jakie jest podczas naszego grania na żywo, bo też nagrane zostały 
na imprezach na żywo, a znajdują się 
tutaj https://www.youtube.com/user/jurek18655/videos 

(konkurencja bardzo często w swoich klipach wykorzystuje dźwięk nagrany w studiu). 

Proszę pominąć klipy zespołu Moderato. W tym zespole część członków TIMANTI 
zdobywała doświadczenie jeszcze w latach 90. 

Poza dobrą muzyką, mamy także wysokiej klasy, efektowny sprzęt oświetleniowy 
sterowany cyfrowo. Oferujemy widowiskowe, świetlne show dzięki czterem 
inteligentnym ruchomym głowom, które współpracują z innymi efektami led. 
Dodatkowo uzbrojone zostały w GOBO wyświetlające napisy "Szczęścia Młodej 

https://www.youtube.com/user/jurek18655/videos
https://www.youtube.com/user/jurek18655/videos


Parze", "Udanej zabawy życzy Młoda Para" itp.. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić ten 
szczególny dzień w Państwa życiu, zakupiliśmy profesjonalną wytwornicę ciężkiego 
dymu, dzięki której "Pierwszy taniec" Młodej Pary, będzie jeszcze bardziej efektowny 
i bajeczny. Koszt tej atrakcyjnej usługi w pakiecie z zespołem to tylko 350,- zł 
(samo wynajęcie wytwornicy bez zespołu to koszt 600,- zł + dojazd). 

Dodatkową atrakcją jest projektor laserowy o mocy 1500 mW, który wyświetla różne 
kolorowe ruchome animacje np. fruwające serduszka, a także teksty np. ASIA & 
PATRYK, LOVE lub widowiskowy pokaz laserowy. Za tą atrakcję nie pobieramy 
dodatkowych opłat. Do każdej imprezy indywidualnie jest tworzony przez nas 
program, który wyświetlany jest przez ten projektor w trakcie trwania wesela (data 
wesela, imiona Nowożeńców, pozdrowienia dla Gości itp.). 

Takie rzeczy tylko z TIMANTI !!! 

Staramy się trafić muzycznie i emocjonalnie do każdej osoby bawiącej się na weselu. 

Nie gramy i nie śpiewamy z playback'u, jak to robi teraz duża grupa zespołów nie 
mówiąc o tym swoim Klientom, a wręcz przekonując, że grają na żywo, ale korzystamy 
z aranżacji przygotowanych przez nas, którą słychać w tle wykonywanej muzyki, dzięki 
czemu słychać wiele instrumentów jakich nie ma w zespole, np. saksofony, trąbki, 
flety, skrzypce itp.. Otrzymują Państwo cała orkiestrę w cenie zespołu 
czteroosobowego. 

Na życzenie zamawiającego robimy biesiadę przy stołach. 

Jeszcze nikogo nie zawiedliśmy, a wielokrotnie zaskoczyliśmy pozytywnie. 
Często gramy dla Klientów z wykształceniem muzycznym, a to potwierdza, że muzyka 
w naszym wykonaniu jest na wysokim poziomie. 

Na życzenie Klienta, robimy muzyczną oprawę podczas błogosławieństwa i gramy 
marsza przy wyjeździe do ślubu. Jeśli jest to niedaleko od domu weselnego, wszystko 
w cenie podstawowej bez dopłat. 

Na weselu gramy blokami po +/- 50 min muzyki i 15 min przerwy, ale też konsultując 
program z obsługą wesela by zgrać przerwy z wydawaniem gorących posiłków, aby 
nie były zbyt długie. 

Zajmujemy się prowadzeniem zabaw w trakcie wesela jak też tradycyjnych oczepin, 
których program zwyczajowo ustalamy z Klientami przed weselem. Krótki film z 
oczepin prowadzonych przez nas znajduje się pod poniższym 
linkiem https://www.youtube.com/watch?v=NfpJV-ugHwM&t=2s 
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100km GRATIS! 

Swoje usługi wykonujemy na terenie całej Polski, więc do podanej kwoty za usługę, 
należy doliczyć cenę za transport zespołu. Koszt transportu liczymy ilość kilometrów 
od Nałęczowa do miejsca w którym ma się odbywać wesele w obie 
strony, minus 100km GRATIS, a pozostałe kilometry liczymy 1,50,-zł/1km. 

Gwarancją terminu jest wpłata zadatku wysokości ok. 30% ustalonej kwoty za 
wykonanie usługi, ale umownie przyjmujemy, że jest to 1500,- zł za jeden dzień 
oprawy wesela lub 1700,- za dwa dni.  

Zapraszamy na nasz profil facebook https://www.facebook.com/Timantitomy/ 
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