
Design Jochen Flacke

Ceník platný od 1. 4. 2023. Ceny jsou uvedeny s DPH 21 %.

Povrchová úprava nábytku:
• ekologický lak přírodní a všechny odstíny olejovaného nábytku podle vzorníku jsou bez příplatku

• všechny odstíny moření podle vzorníku jsou s příplatkem 5 %
• v případě moření/olejování na přání dle vlastního vzorku je příplatek 10%

Ložnici LARA vyrábíme z masivního dřeva DUB nebo DUB RUSTIK
• nábytek ze dřeva DUB RUSTIK nabízíme pouze v provedení olej NATUR a HONEY
• 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 dubové překližky
• vnitřní části nábytku jsou vždy upraveny dle zvoleného odstínu

• čalouněné čelo postele LARA standardně vyrábíme v látce MYSTIC

Termín dodání dle potvrzení objednávky, na atypy je platný od odsouhlasení výrobní dokumentace a po úhradě zálohy.

Postel LARA vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm s příplatkem 2 600,-Kč.
Výška po horní hranu bočnice je 45 cm. Lehací plocha je závislá na  výšce roštu a matrace.

Příplatek za zásuvky při délce 210 a 220 cm je 2 040,-Kč.

Postel LARA - jednolůžko Postel LARA - dvoulůžko

s masivním čelem s masivním čelem

s čalouněným čelem s čalouněným čelem

Noční stolek LARA Zásuvky pod postel LARA
2 zásuvky malé 3 kusy, max. hloubka 90 cm,

šířka podle délky bočnice

Komoda LARA Komoda LARA
bez koleček s kolečky

2 zásuvky malé, 1 velká 2 zásuvky malé, 1 velká

40 140,- 43 880,-
cena/kus cena/kus

cena/kus cena
23 620,- 19 310,-

rozměr cena/kus
100x200 cm 47 870,- 200x200 cm 58 660,-

CENÍK LOŽNICE  LARA

rozměr cena/kus
160x200 cm 52 650,-
180x200 cm 55 150,-
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SKŘÍŇ RAMINTA      
Barvu skel je možné vybrat ze vzorníku LACOBEL.
• korpus skříně je vyroben z dýhované laťovky v kombinaci s masivním dřevem
• záda skříně jsou vyrobeny z dýhované překližky
• dveře jsou standardně vyrobeny v kombinaci laťovka, masiv, sklo, štípaný panel 
• čelní plochu dveří je možné zhotovit dle přání zákazníka - bez štípaného panelu nebo se štípaným panelem, 
  bez skel (čistá dřevěná plocha) nebo se skly, v tomto případě bude provedena individuální kalkulace
• dveře mají těsnící prachové kartáčky, pojezdové kování Hettich je vybaveno tlumiči dojezdu dveří
• skříň se dodává v demontovaném stavu, sestavuje se modulově, doporučujeme vždy montáž od výrobce 

Ceníková cena je uvedena pro délku skříně do 3 m.

pro délku skříně do 3 m Délku skříňě RAMINTA je možné upravit na přání zákazníka. V případě jiných rozměrů bude provedena 

individuální kalkulace.

ZPŮSOB ODBĚRU:
• vlastní odběr - podle otevírací doby prodejny
• doprava JELÍNEK - do 100 km účtujeme 2% z ceny objednávky, nad 100 km 3% z ceny objednávky (minimální cena dovozu 290,- Kč)
• vynáška na určené místo - účtujeme 1% z ceny objednávky (min. cena 200,- Kč)
• montáž včetně vynášky - účtujeme 3% z ceny objednávky (min. cena 290,- Kč)

PODNIKOVÉ PRODEJNY:

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Masarykova 672 tel.:  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.: 24 211 242 e-mail: nusle@jelinek.eu
BRNO H-PARK Heršpická 1013/11d tel.: 725 065 645 e-mail: brno@jelinek.eu

cena/kus 

175 180,-
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