
Ceník platný od 1. 5. 2019. Ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Povrchová úprava nábytku ze dřeva DUB 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%

Nábytok ze dřeva ZIRBE dodáváme bez povrchové úpravy

Ložnici MIA vyrábíme z masivního dřeva ZIRBE, DUB nebo DUB RUSTIK - pouze v provedení olej NATUR z průběžné spárovky.

• korpus nočního stolku je vyrobený z průběžné masivní spárovky

• vnitřní části dubového nábytku jsou vždy upravené podle zvoleného odstínu

• zásuvka nočního stolku je vybavena tlumeným plnovýsuvem nebo ve variantě bez kovu

LOŽNICE MIA (tloušťka masivu 18/25 mm) doba dodání 5-10 týdnů
Postel MIA vyrábíme i v délkách 210 a 220 cm s příplatkem ZIRBE 2 480,-  a DUB 2 260,- 

Výška lůžka po horní hranu bočnice je  45 cm.

Kovaní pro uložení roštu není výškově nastavitelné. Prostor pro uložení roštu je 15 cm od horní hrany bočnice.

Postel MIA
dvojlůžko

nízké hlavové čelo vysoké hlavové čelo

Noční stolek MIA Opěrka

bez kovu

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 tel.: 571 759 810, 602 575 091 e-mail: obchod@jelinek.eu

PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800 tel.: 775 429 551 e-mail: pruhonice@jelinek.eu

PRAHA 4 - NUSLE Nuselská 30 tel.: 241 742 046, 724 211 242 e-mail: nusle@jelinek.eu
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