CENNÍK SPÁLNE AMANTA
Platnosť cenníka je od 1.1.2019. Ceny sú s DPH 20%.
Povrchová úprava nábytku je zahrnutá v cene. Varianty pre výber :
• ekologický lak na vodnej báze s možnosťou morenia podľa vzorkovníka
• prírodný alebo pigmentovaný olej podľa vzorkovníka
• v prípade morenia / olejovania podľa vlastnej vzorky je príplatok 5%

Spálňu AMANTA vyrábame z masívneho dreva DUB alebo DUB RUSTIK (divoký dub) z priebežnej škárovky.
• korpusy skríň sú vyrobené z rozmerovo stabilnej latovky dýhovanej prírodnou dýhou
• dubové komody, knižnice a nočné stolíky sú vyrobené z priebežnej masívnej škárovky
• zadná časť komôd, skríň a nočných stolíkov je z dubovej preglejky
• vnútorné časti nábytku sú vždy upravené podľa zvoleného odtieňa
• zásuvky komôd a nočných stolíkov sú vybavené tlmeným plnovýsuvom a blokáciou

doba dodania 5 - 10 týždňov

SPÁLŇA AMANTA (hrúbka masívu 40/25/18 mm)

Posteľ AMANTA vyrábame aj v dĺžkach 210 a 220 cm s príplatkom 103,- EUR.
Kovanie pre uloženie roštu nie je výškovo nastaviteľné. Priestor pre uloženie roštu je 11 cm od hornej hrany bočnice.
Výška lôžka po hornú hranu bočnice je 37 cm, pri zvýšenej verzií 47 cm.

Posteľ AMANTA

dvojlôžko

rozmer
cena/kus
160x200 cm 1 373,180x200 cm 1 440,200x200 cm 1 533,-

Posteľ AMANTA

dvojlôžko s úložným priestorom

Posteľ AMANTA

dvojlôžko s nočnými poličkami

zvýšená verzia
rozmer
rozmer
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 1 578,- 160x200 cm 1 705,180x200 cm 1 655,- 180x200 cm 1 772,200x200 cm 1 763,- 200x200 cm 1 865,-

Posteľ AMANTA

dvojlôžko s nočnými poličkami a úložným priestorom

zvýšená verzia
rozmer
rozmer
rozmer
cena/kus
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 1 802,160x200 cm 2 035,- 160x200 cm 2 134,180x200 cm 1 869,180x200 cm 2 112,- 180x200 cm 2 201,200x200 cm 1 962,200x200 cm 2 220,- 200x200 cm 2 294,• úložný priestor pri posteli AMANTA je vytvorený pridaním bočných dielov a dna k spodnej podnoži
• súčasťou lôžka AMANTA s úložným priestorom je kovanie pre výklop z boku
• úložný priestor je možné kombinovať iba s roštami v ráme, okrem roštu pevného - smrek
• príplatok za úložný priestor pre lôžka dĺžky 210 a 220 cm je 43,- EUR

CENY v EUR.

zvýšená verzia
rozmer
cena/kus
160x200 cm
1 910,180x200 cm
1 987,200x200 cm
2 095,-

zvýšená verzia
rozmer
cena/kus
160x200 cm
2 367,180x200 cm
2 444,200x200 cm
2 552,-

www.jelinek.eu

Toaletný stolík AMANTA závesný

Taburetka AMANTA

Taburetka AMANTA vysoká s opierkou

cena/kus
1 546,-

cena/kus
298,-

cena/kus
332,-

Komoda AMANTA

Komoda AMANTA

AM1Z2 - 2 zásuvky malé

AM1Z4 - 4 zásuvky malé

cena/kus
517,-

cena/kus
944,-

Komoda AMANTA

Komoda AMANTA

Komoda AMANTA

AM2Z2 - 2 zásuvky veľké

AM2Z4 - 4 zásuvky veľké

AM2D2 - dvierka plné, 2 police

cena/kus
844,-

cena/kus
1 242,-

cena/kus
912,-

Skriňa AMANTA

Skriňa AMANTA

AS2DD - dvojdverová

AS3DDD - trojdverová

cena/kus
1 447,-

cena/kus
1 999,-

SPÔSOB ODBERU:

• vlastný odber - podľa otváracej doby predajne
• dovoz - do 100 km účtujeme 2% z ceny objednávky, nad 100 km 3% z ceny objednávky (minimálna cena za dovoz je 12,- EUR)
- v cene dovozu nie je zahrnuté vynesenie
• dovoz s montážou / vynesením - účtujeme dovoz (minimálna cena za dovoz je 12,- EUR) + montáž / vynesenie 2% z ceny objednávky
PODNIKOVÁ PREDAJŇA
BRATISLAVA, Račianska 90 (LIGHTPARK)
tel.: 0911 444 961
e-mail: bratislava@jelinek.eu

CENY v EUR.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
pre Slovenskú republiku
tel: 0911 444 962
e-mail: obchodsk@jelinek.eu

www.jelinek.eu

