CENÍK LOŽNICE FLABO
Ceník platný od 1. 1. 2019. Ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Povrchová úprava nábytku je zahrnuta v ceně. Varianty pro výběr:
• ekologický lak na vodní bázi s možností namoření dle vzorníku
• přírodní nebo pigmentovaný olej dle vzorníku
• v případě moření a olejování na přání dle vlastního vzorku je příplatek 5%

Ložnici FLABO vyrábíme z masivního dřeva DUB nebo DUB RUSTIK - jen v přírodním oleji NATUR z průběžné spárovky
• korpusy všech skříní jsou vyrobeny z rozměrově stabilní laťovky dýhované přírodní dýhou
• komody a noční stolky jsou vyrobeny z průběžné masivní spárovky
• záda skříní, komod a nočních stolků jsou z bukové nebo z dubové překližky
• vnitřní části nábytku jsou vždy upraveny dle zvoleného odstínu
• zásuvkové komody a noční stolky jsou vybaveny tlumeným plnovýsuvem a blokací proti převrhnutí
• čalouněné čelo lůžka FLABO standardně vyrábíme v látce MYSTIC, ASTORIA a CARABU

doba dodání 5-10 týdnů

LOŽNICE FLABO (tloušťka masivu 25 a 40 mm)

Lůžko FLABO vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm, s příplatkem 2 590,-Kč. Kování pro osazení roštu není výškově nastavitelné.
Prostor pro osazení roštu je 15cm. Výška po horní hranu bočnice je 42 cm, zvýšená verze 47 cm.Lehací plocha je závislá na výšce roštu
a matrace. Noční stolky u této postele vyrábíme v šířkách 65 cm (základní verze)nebo 45 cm. U varianty s 45 cm nočními stolky je vnější
šířka postele o 40 cm menší.

Postel FLABO

Postel FLABO

dvojlůžko

dvojlůžko s nočními stolky
čalouněné čelo

čalouněné čelo

masivní čelo

rozměr
cena/kus
160x200 cm 46 560,180x200 cm 48 060,200x200 cm 50 620,-

masivní čelo

zvýšená verze
rozměr
rozměr
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 51 710,- 160x200 cm 63 340,180x200 cm 53 460,- 180x200 cm 64 840,200x200 cm 56 400,- 200x200 cm 67 400,-

Postel FLABO

zvýšená verze
rozměr
160x200 cm
180x200 cm
200x200 cm

cena/kus
68 490,70 240,73 180,-

Postel FLABO

dvojlůžko s úložným prostorem

dvojlůžko s úložným prostorem a nočními stolky

čalouněné čelo

čalouněné čelo

masivní čelo

masivní čelo

zvýšená verze
zvýšená verze
rozměr
rozměr
rozměr
rozměr
cena/kus
cena/kus
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 59 190,160x200 cm 65 060,- 160x200 cm 75 970,160x200 cm 81 840,180x200 cm 60 690,180x200 cm 66 810,- 180x200 cm 77 470,180x200 cm 83 590,200x200 cm 63 250,200x200 cm 69 750,- 200x200 cm 80 030,200x200 cm 86 530,• úložný prostor je u postele FLABO vytvořen vložením dílu u hlavového čela, bočních dílů a dna ke zkosené podnoži. Dno leží na zemi.
• součástí lůžka FLABO s úložným prostorem je kování pro výklop z boku
• úložný prostor lze kombinovat se všemi rošty v rámu (vyjma roštu smrkového)
• příplatek za úložný prostor pro délky lůžek 210 a 220 cm je 1080,- Kč

CENY v CZK.

www.jelinek.eu

Komoda FLABO

Komoda FLABO

Komoda FLABO

2Z2 - dvě zásuvky velké

2Z4 - čtyři zásuvky velké

2Z6 - šest zásuvek velkých

cena/kus
19 990,-

cena/kus
30 130,-

cena/kus
43 400,-

Komoda FLABO

Komoda FLABO

Komoda FLABO

2DZ4 - dvířka, čtyři zásuvky malé

2DD4 - dvířka plné

2DD6 - dvířka plné

cena/kus
33 160,-

cena/kus
21 850,-

cena/kus
29 530,-

Komoda FLABO

Komoda FLABO

Komoda FLABO

3DDZ4 - dvířka plné, čtyři zásuvky malé

3DZ4 - dvířka plné L, čtyři zásuvky velké

3DZ6 - dvířka plné L, šest zásuvek velkých

cena/kus
42 060,-

cena/kus
40 460,-

cena/kus
59 210,-

Skříň FLABO

Skříň FLABO

Skříň FLABO

F2DD - dvojdvéřová

F3DDD - trojdveřová

F3DZD - trojdveřová se zrcadlem

cena/kus
39 860,-

cena/kus
54 470,-

cena/kus
56 170,-

ZPŮSOB ODBĚRU:

• vlastní odběr - podle otevírací doby prodejny
• dovoz - do 100 km účtujeme 2% z ceny objednávky, nad 100 km 3% z ceny objednávky (minimální cena dovozu 290,- Kč)
- v ceně dovozu není zahrnuto vynesení
• dovoz s montáží / vynesením - účtujeme dovoz (minimální cena dovozu 290,- Kč) + montáž 2% z ceny objednávky (zahrnuto vynesení)
PODNIKOVÉ PRODEJNY:
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Masarykova 672
PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800
Nuselská 30
PRAHA 4 - NUSLE

CENY v CZK.

tel.: 571 759 810, 602 575 091
tel.: 775 429 551
tel.: 241 742 046, 724 211 242

e-mail: obchod@jelinek.eu
e-mail: pruhonice@jelinek.eu
e-mail: nusle@jelinek.eu

www.jelinek.eu

