Ceník platný od 1.2.2017. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.
Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně.
• postel FLABO je vyrobena v kombinaci 40 a 25 mm silného dubu
• zásuvky nočních stolků jsou vybaveny výsuvem s pneumatickým tlumičem
• čalouněné čelo standardně vyrábíme v látce MYSTIC a ASTORIA

doba dodání 3-6 týdnů

LOŽNICE FLABO (tloušťka masivu 25 a 40 mm)

Lůžko FLABO vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm, s příplatkem 2 350,-Kč.
Výška po horní hranu bočnice je 42 cm. Lehací plocha je závislá na výšce roštu a matrace.

Postel FLABO

Postel FLABO

dvojlůžko

čelo čalouněné
rozměr
cena/kus
160x200 cm 42 300,180x200 cm 43 660,200x200 cm 45 990,-

dvojlůžko s nočními stolky

NOVINKA 2017

NOVINKA 2017

čelo masiv
čelo čalouněné
rozměr
rozměr
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 42 300,- 160x200 cm 58 280,180x200 cm 43 660,- 180x200 cm 59 640,200x200 cm 45 990,- 200x200 cm 61 970,-

čelo masiv
rozměr
cena/kus
160x200 cm 58 280,180x200 cm 59 640,200x200 cm 61 970,-

Postel FLABO

Postel FLABO

dvojlůžko s úložným prostorem

dvojlůžko s úložným prostorem a nočními stolky

NOVINKA 2017

NOVINKA 2017

čelo čalouněné
čelo masiv
čelo čalouněné
čelo masiv
rozměr
rozměr
rozměr
rozměr
cena/kus
cena/kus
cena/kus
cena/kus
160x200 cm 53 780,160x200 cm 53 780,- 160x200 cm 69 760,160x200 cm 69 760,180x200 cm 55 140,180x200 cm 55 140,- 180x200 cm 71 120,180x200 cm 71 120,200x200 cm 57 470,200x200 cm 57 470,- 200x200 cm 73 450,200x200 cm 73 450,• úložný prostor je u postele FLABO vytvořen vložením dílu u hlavového čela, bočních dílů a dna ke zkosené podnoži
• 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 980,- Kč

Komoda FLABO

Komoda FLABO

4 zásuvky velké

4 zásuvky velké, dvířka

cena/kus
27 390,-

cena/kus
36 780,-

NOVINKA 2017

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 242,- Kč)
- v ceně dovozu není zahrnuto vynesení
• dovoz s montáží / vynesením - účtujeme dovoz (minimální cena dovozu 242,- 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

CENY v CZK.

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

OLOMOUC, Pražská 255/41 OL CITY
tel.: 585 412 730, 725 065 645
e-mail: olomouc@jelinek.eu

www.jelinek.eu

