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

Dekoračný panel vyrábame z dreviny DUB a ZIRBE.

 • Štiepaný panel vyrobíme na požadovaný rozmer na zákazku.

 • Štiepané špalíky určené pre obklad do interiéru dodávame samostatne alebo nalepené na podkladovej doske.

 • Panel zo štiepaného DUBA je možné upraviť prírodným alebo pigmentovaným olejom zo vzorkovníka firmy JELÍNEK.

 • V živici dreviny ZIRBE sa nachádza vo vysokej koncentrácií látka PINOSYLVIN, ktorá prirodzenou cestou drevo konzervuje, 

   uvoľnovaná esencia ničí choroboplodné zárodky a má dezinfekčné vlastnosti. Ďalšia povrchová úprava dreviny ZIRBE nie je žiadúca.

štiepaný DUB - typ 28/45  - ukážka spoja s podkladovou doskou

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 (individuálna kalkulácia)

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

Štiepaný DUB - typ 28/45 (striedanie špalíkov výšky 28 a 45 mm s rozdielnou šírkou)

113,- 146,-

s povrchovou úpravou

Štiepaný DUB - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šírka 160 mm)

100,- 135,-

s povrchovou úpravou

Štiepaný DUB - typ 28/45 (striedanie špalíkov výšky 28 a 45 mm s rozdielnou šírkou)

99,- 133,-

bez povrchovej úpravy

Štiepaný DUB - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šírka 160 mm)

87,- 122,-

Názov výrobku                                       termín dodania  4 - 6 týždňov
 cena za m²  cena za m²

bez podkladovej dosky s podkladovou doskou

bez povrchovej úpravy

Štiepaná ZIRBE - typ 80 (špalíky výška 80 mm, šírka 160 mm)

104,- 140,-

bez povrchovej úpravy

Štiepaná ZIRBE - typ 28/45 (striedanie špalíkov výšky 28 a 45 mm s rozdielnou šírkou)

119,- 153,-

bez povrchovej úpravy
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