Ceník platný od 1.1.2019. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.
Dekorační panel vyrábíme z dřeviny DUB a ZIRBE.
• Štípaný panel vyrobíme v požadovaného rozměru na zakázku.
• Štípané špalíky určené pro obklad do interiéru dodáváme samostatně nebo nalepené na podkladovou desku.
• Panel ze štípaného DUBU je možné upravit přírodním nebo pigmentovaným olejem ze vzorníku firmy JELÍNEK.
• V pryskyřici dřeviny ZIRBE se nachází ve vysoké koncentraci látka PINOSYLVIN, která přirozenou cestou dřevo konzervuje,
uvolňovaná esence ničí choroboplodné zárodky a má desinfekční a vlastnosti. Další povrchová úprava dřeviny ZIRBE není žádoucí.

Název výrobku

termín dodání 4 - 6 týdnů

cena za m²
bez podkladové desky

cena za m²
s podkladovou deskou

2 180,-

3 070,-

2 520,-

3 670,-

2 490,-

3 350,-

2 830,-

3 670,-

2 620,-

3 510,-

2 990,-

3 840,-

Štípaný DUB - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šířka 160 mm)
bez povrchové úpravy
Štípaný DUB - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šířka 160 mm)
s povrchovou úpravou
Štípaný DUB - typ 28/45 (střídání špalíků výšky 28 a 45 mm s rozdílnou šířkou)
bez povrchové úpravy
Štípaný DUB - typ 28/45 (střídání špalíků výšky 28 a 45 mm s rozdílnou šířkou)
s povrchovou úpravou
Štípaná ZIRBE - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šířka 160 mm)
bez povrchové úpravy
Štípaná ZIRBE - typ 28/45 (střídání špalíků výšky 28 a 45 mm s rozdílnou šířkou)
bez povrchové úpravy

štípaný DUB - typ 28/45

typ 28/45 - ukázka spoje s podkladovou deskou

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 (individuální kalkulace dle objemu zakázky)

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
tel.: 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

