Ceník platný od 1.1.2019. Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
VÝROBNÍ ŘADA BUK – CINK
• postele jsou vyrobeny z bukového dřeva – provedení CINK (nastavovaná spárovka – parketový vzhled)
• horní pláty a čela zásuvek jsou vyrobeny z masivního dřeva – provedení CINK
• korpusy nočních stolků a komod jsou vyrobeny z rozměrově stabilní laťovky dýhované přírodní průběžnou dýhou
• zásuvky komod jsou vybaveny tlumeným výsuvem s blokací

doba dodání 5-10 týdnů

LOŽNICE DITA CINK (tloušťka masivu 25/40 mm)

Postel DITA CINK vyrábíme také v délkách 210 a 220 cm s příplatkem 540,- Kč.
Postel DITA CINK má čelá a bočnice v síle 25 mm, nohy postele jsou v síle 40 mm.
Kování pro uložení roštu je výškově nastavitelné. Výška lůžka po horní hranu bočnice je 47 cm.

Postel DITA CINK

dvojlůžko, čelo vysoké

Akční cena
po slevě 33%
pro rozměr 200x180 cm
v přírodním provedení
přírodní
rozměr
BUK
180x200 cm 11 571,-

cena včetně moření
rozměr
BUK
180x200 cm 17 270,-

Police DALILA CINK

Noční polička DALILA CINK

- síla masivu 25 mm

levá/pravá

rozměr
94 cm
147 cm

přírodní
BUK
2 300,2 820,-

moření
olej
2 750,3 320,-

přírodní
BUK
2 880,-

moření
olej
3 380,-

Noční stolek DALILA CINK

Noční stolek DALILA CINK

Komoda DALILA CINK

- otevřený

I1Z2 - 2 zásuvky malé

I2Z4 - 4 zásuvky velké

přírodní
BUK
5 430,-

moření
olej
5 980,-

přírodní
BUK
9 130,-

moření
olej
10 160,-

přírodní
BUK
23 670,-

moření
olej
24 960,-

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 290,- Kč)
- v ceně dovozu není zahrnuto vynesení
• dovoz s montáží / vynesením - účtujeme dovoz (minimální cena dovozu 290,- Kč) + montáž 2% z ceny objednávky (zahrnuto vynesení)

PODNIKOVÉ PRODEJNY:
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Masarykova 672
PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800
Nuselská 30
PRAHA 4 - NUSLE

CENY v CZK.

tel.: 571 759 810, 602 575 091
te.l: 775 429 551
tel.: 241 742 046, 724 211 242

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

www.jelinek.eu

