
Ceník platný od 1.3.2016. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.
Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně.

• postel AMANTA je vyrobena v kombinaci 40 mm a 25 mm silného dubu

• dubové komody jsou vyrobeny z masivní spárovky v síle 40 mm a 18 mm

• korpusy včetně zásuvek jsou upraveny dle zvoleného odstínu 

• zásuvky jsou vybaveny tlumeným polovýsuvem a blokací

• bočnice, hlavové čelo, čela zásuvek u komod a spodní díl toaletního stolku je možné vyrobit v čalouněné verzi, masivní dřevo

   čalouníme koženkou ROMANA ze vzorníku CLIPET

LOŽNICE AMANTA (tloušťka masivu 40/25/18 mm) doba dodání 5-8 týdnů

Lůžko AMANTA vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm s příplatkem 2 350 ,- Kč, v čalouněné verzi 2 600,- Kč. 

Kování pro uložení roštu není výškově nastavitelné. Prostor pro osazení roštu je 11cm. Výška po horní hranu bočnice je 37 cm.

Lehací plocha je závislá na  výšce roštu a matrace.

Postel AMANTA Postel AMANTA
dvojlůžko dvojlůžko s úložným prostorem

bočnice + hlavové čelo bočnice + hlavové čelo

masiv v čalouněné verzi masiv v čalouněné verzi 

Postel AMANTA Postel AMANTA 
dvojlůžko s nočními poličkami dvojlůžko s nočními poličkami a úložným prostorem

bočnice + hlavové čelo bočnice + hlavové čelo

masiv v čalouněné verzi masiv v čalouněné verzi

• úložný prostor u postele AMANTA je vytvořen vložením bočních dílů a dna ke zkosené podnoži. Dno úložného prostoru leží na zemi.

• součástí lůžka AMANTA 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

Toaletní stolek AMANTA závěsný Taburet AMANTA Taburet AMANTA vysoký s opěrkou

   spolní díl stolku

masiv    v čalouněné verzi

CENÍK LOŽNICE AMANTA

rozměr cena/kus rozměr cena/kus rozměr cena/kus rozměr cena/kus

160x200 cm 31 430,- 160x200 cm 40 120,- 160x200 cm 41 240,- 160x200 cm 49 930,-

180x200 cm 51 560,-

200x200 cm 35 090,- 200x200 cm 44 000,- 200x200 cm 44 900,- 200x200 cm 53 810,-

180x200 cm 32 950,- 180x200 cm 41 750,- 180x200 cm 42 760,-

rozměr cena/kus

160x200 cm 39 030,- 160x200 cm 47 720,- 160x200 cm 48 840,- 160x200 cm 57 530,-

rozměr cena/kus rozměr cena/kus rozměr cena/kus

180x200 cm 59 160,-

200x200 cm 42 690,- 200x200 cm 51 600,- 200x200 cm 52 500,- 200x200 cm 61 410,-

180x200 cm 40 550,- 180x200 cm 49 350,- 180x200 cm 50 360,-

cena/kus

35 420,-

cena/kus

36 520,-

cena/kus

6 820,-

cena/kus

7 590,-
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Komoda AMANTA Komoda AMANTA
AM1Z2 - 2 zásuvky malé AM1Z4 - 4 zásuvky malé

   čela zásuvek    čela zásuvek

masiv    v čalouněné verzi masiv    v čalouněné verzi

Komoda AMANTA Komoda AMANTA Komoda AMANTA
AM2Z2 - 2 zásuvky velké AM2Z4 - 4 zásuvky velké AM2D2 - dvířka plné, 2 police 

   čela zásuvek    čela zásuvek

masiv    v čalouněné verzi masiv    v čalouněné verzi masiv 

Skříň AMANTA Skříň AMANTA
AS2DD - dvojdvéřová AS3DDD - trojdvéřová

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 PRAHA 4 - NUSLE, Nuselská 30 OLOMOUC, Pražská 255/41 OL CITY

tel.: 571 759 810, 602 575 091 tel.: 241 742 046, 724 211 242 tel.: 585 412 730, 725 065 645

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

cena/kus

34 720,-

cena/kus cena/kus

11 830,- 21 620,-

cena/kus cena/kus

19 330,- 20 980,-

cena/kus

28 440,-

cena/kus

13 310,- 24 480,-

cena/kus

cena/kus

20 880,-

cena/kus

47 980,-

cena/kus

31 630,-
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