
Ceník platný od 1.3.2016. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.

Rošt - pevný Rošt - polohování hlavy Rošt - polohovaní hlavy a těla

Rošt - polohování hlavy a sedu Rošt - komplexní relexační polohování Rošt - komplexní relexační polohovaní 

s motorovým pohonem MOSYS (do 110kg)

 - bez dálkového ovládání, kabelový ovladač

 - s dálkovým ovládáním, bezdrátový ovladač

Rošt výklopný MAX Rošt výklopný MAX Rošt výklopný MAX 
 - výklopný od nohou  - výklopný od nohou  - výklopný z boku

 - polohování hlavy

Úložný prostor na podlahu MAX Úložný prostor závěsný Zásuvka pod postel 
je možné kombinovat pouze s rošty MAX je možné kombinovat pouze s rošty v rámu,  - čelní výsuv od nohou

kromě roštu pevného - smrk  - pod lůžko šířky 160, 180, 200 cm

Při použití úložného prostoru MAX nelze stavitelné kování pod rošt nastavit do nejnižší polohy.

Ceny roštů a úložných prostorů platí pro uvedené vnitřní rozměry lůžka.

Pri změně jednoho rozměru (délky nebo šířky) se cena roštu a úložného prostoru navyšuje o 5 %.

Pri změně obou rozměrů (délky i šířky) se cena rošu a úložného prostoru navyšuje o 10 %.

U roštů a úložných prostorů v šířkách nad 120 cm a v délkách nad 220cm bude provedena individuální kalkulace. 

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

ROŠTY V RÁMU

latě smrk překližka

cena/ks

80, 90, 100x200 cm 4 590,-

rozměr cena/ks cena/ks rozměr cena/ks rozměr

80, 90, 100x200 cm 1 490,- 1 990,- 80, 90, 100x200 cm 2 700,-

rozměr cena/ks rozměr cena/ks rozměr

13 920,-

rozměr cena/ks

80, 90, 100x200 cm 12 410,-

cena/ks

80, 90, 100x200 cm 5 010,- 80, 90, 100x200 cm 6 710,- 80, 90, 100x200 cm

4 670,-

rozměr cena/ks rozměr cena/ks rozměr cena/ks

80, 90, 100x200 cm 4 090,- 80, 90, 100x200 cm 4 890,- 80, 90, 100x200 cm

8 370,-

rozměr BUK DUB

80, 90, 100x200 cm 4 920,- 5 190,-

8 820,- 6 560,- 6 900,-

ROŠTY MAX

ÚLOŽNÉ PROSTORY

rozměr BUK DUB BUK DUB

160,180,200x200 cm 5 870,- 6 190,- 80, 90, 100x200 cm

CENY v CZK. www.jelinek.eu


