
Platnosť cenníka je od 1.1.2019. Ceny sú s DPH 20%.

Povrchová úprava nábytku je zahrnutá v cene. Varianty pre výber :
• ekologický lak na vodnej báze s možnosťou morenia podľa vzorkovníka

• prírodný alebo pigmentovaný olej podľa vzorkovníka

• v prípade morenia / olejovania podľa vlastnej vzorky je príplatok 5%

Obývaciu stenu ELEN vyrábame z masívneho dreva BUK, DUB alebo DUB RUSTIK (divoký dub) z priebežnej škárovky.
• korpusy skríň sú vyrobené z rozmerovo stabilnej latovky dýhovanej prírodnou dýhou

• korpusy bukových komôd, knižníc a nočných stolíkov sú vyrobené z rozmerovo stabilnej latovky dýhovanej prírodnou bukovou dýhou

• dubové komody, knižnice a nočné stolíky sú vyrobené z priebežnej masívnej škárovky

• zadná časť komôd, skríň, nočných stolíkov a knižníc je z bukovej alebo dubovej preglejky

• vnútorné časti nábytku sú vždy upravené podľa zvoleného odtieňa

• zásuvky komôd a nočných stolíkov sú vybavené tlmeným plnovýsuvom a blokáciou

OBÝVACIA STENA ELEN  (hrúbka masívu 25 mm) doba dodania 5 - 10 týždňov

Elegantná krivka zvýrazňujúca kresbu prírodného dreva je zakomponovaná v celom výrobnom rade. Pri komodách a skrinkách slúži táto 

krivka ako úchytku k otvoreniu.Komody sú riešené ako solitéry.Horný plát komôd je štandardne na ľavej strane zaoblený a pri komodách

so zásuvkami má vpravo výrez.Police do knižníc,komôd s nikou a barových skriniek dodávame drevené alebo sklenené (sklo číre alebo

dymové). Pri objednávke samostatných komôd ako aj celých zostáv je potrebné upresniť zaoblenie a výrez horného plátu.

Na horný plát komôd ELEN je možné za príplatok objednať sklo číre alebo dymové. 

K samostatne stojacim knižniciam dodávame bezpečnostné úchyty, zabraňujúce preklopeniu knižníc.

Knižnica Knižnica Knižnica Knižnica 
K1 - bez sokla KS1 - so soklom K2 - bez sokla KS2 - so soklom

- otvorená - otvorená - otvorená - otvorená

Knižnica ELEN Knižnica ELEN Polica RÁCHEL
H2SS - bez sokla HS2SS - so soklom  - hrúbka police 40 mm

- dvierka presklené - dvierka presklené

- tri police - tri police

Barová skrinka ELEN Barová skrinka ELEN Barová skrinka ELEN Barová skrinka ELEN
 - bez sokla

 - 1 sklenená polica v baru

 - 2  skl. police pod barom  - 1 sklenená polica v baru

 - 2  skl. Police pod barom

Komoda ELEN Komoda ELEN Komoda ELEN
H10 Z2 - 2 zásuvky malé H20 Z2 - 2 zásuvky veľké H30 ZPZ - polica, zásuvky malé

 - príplatok za sklo 48,-€    - príplatok za sklo 67,-€    - príplatok za sklo 63,-€
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Na horný plát komôd ELEN je možné za príplatok objednať sklo číre alebo dymové. 

Komoda ELEN Komoda ELEN
H10 Z4 - 4 zásuvky malé H10 Z5 - 5 zásuviek malých
 - príplatok za sklo 48,-€  - príplatok za sklo 48,-€

Komoda ELEN Komoda ELEN
H15 Z4N - 4 zásuvky malé, nika H15 Z5N - 5 zásuviek malých, nika 
  - príplatok za sklo 60,-€   - príplatok za sklo 60,-€

Komoda ELEN Komoda ELEN
H20 DD4 - dvierka plné, dve police H20 DD5 - dvierka plné, dve police 
  - príplatok za sklo 41,-€   - príplatok za sklo 41,-€

Komoda ELEN Komoda ELEN
H20 Z4 - 4 zásuvky veľké H20 Z5 - 5 zásuviek veľkých
   - príplatok za sklo 67,-€    - príplatok za sklo 67,-€

Komoda ELEN Komoda ELEN
H25 DD4N - dvierka plné, nika, dve police H25 DD5N - dvierka plné, nika, dve police 
  - príplatok za sklo 51,-€   - príplatok za sklo 51,-€

Komoda ELEN Komoda ELEN
H25 Z4N - 4 zásuvky veľké, nika H25 Z5N - 5 zásuviek veľkých, nika
 - príplatok za sklo 77,-€  - príplatok za sklo 77,-€

SPÔSOB ODBERU:
• vlastný odber - podľa otváracej doby predajne

• dovoz - do 100 km účtujeme 2% z ceny objednávky, nad 100 km 3% z ceny objednávky (minimálna cena za dovoz je 12,- EUR)

               - v cene dovozu nie je zahrnuté vynesenie

• dovoz s montážou / vynesením - účtujeme dovoz  (minimálna cena za dovoz je 12,- EUR) + montáž / vynesenie 2% z ceny objednávky

PODNIKOVÁ PREDAJŇA OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
BRATISLAVA, Račianska 90 (LIGHTPARK) pre Slovenskú republiku

tel.: 0911 444 961 tel: 0911 444 962

e-mail: bratislava@jelinek.eu e-mail: obchodsk@jelinek.eu

1 199,- 1 332,- 1 422,- 1 580,-
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