
Ceník platný od 1.2.2018. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.
Povrchová úprava (moření, olej) je zahrnuta v ceně. V případě moření a olejování dle vlastního vzorku účtujeme příplatek 5%.

• postel LARA je vyrobena z 25 mm silného dubu
• dubové komody a noční stolky jsou vyrobeny z masivní spárovky v síle 25 mm 

• korpusy včetně zásuvek jsou upraveny dle zvoleného odstínu 

• zásuvky komod a nočních stolků jsou vybaveny výsuvem s pneumatickým tlumičem

• látku pro čalouněné čelo je možné vybrat ze vzorníku MYSTIC a CARABU s aqua cleanovou úpravou

LOŽNICE LARA (tloušťka masivu 25 mm) doba dodání 5-8 týdnů
Lůžko LARA vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm s příplatkem 1 190 ,-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 1 450,-Kč.

Postel LARA - jednolůžko Postel LARA - dvojlůžko

s masivním čelem s čalouněným čelem s masivním čelem s čalouněným čelem

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

šířka podle délky bočnice

Komoda LARA Komoda LARA
bez koleček s kolečkama

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

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

PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800 tel.: 775 429 551 e-mail: pruhonice@jelinek.eu

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

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

CENÍK LOŽNICE LARA

rozměr cena/kus

160x200 cm 37 860,-

180x200 cm 39 650,-

200x200 cm 42 180,-

rozměr cena/kus

100x200 cm 34 430,-

28 900,-

cena/kus

31 600,-

cena/kus

17 800,-

cena

13 900,-

cena/kus
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