CENNÍK SPÁLNE DITA - CINK
Platnosť cenníka je od 1.1.2019. Ceny sú s DPH 20%.
VÝROBNÝ RAD BUK – CINK
• postele sú vyrobené z bukového dreva – prevedenie CINK (nastavovaná škárovka – parketový vzhľad)
• horné pláty, dvierka a čelá zásuviek sú vyrobené z masívneho dreva - cink
• korpusy nočných stolíkov a komody sú vyrobené z rozmerovo stabilnej latovky dýhovanej prírodnou bukovou dýhou
• zásuvky komôd a nočných stolíkov sú vybavené tlmeným plnovýsuvom a blokáciou

SPÁLŇA DITA CINK ( hrúbka masívu 25/40 mm)

Posteľ DITA CINK vyrábame aj v dĺžkach 210 a 220 cm s príplatkom 22,- EUR.
Posteľ DITA CINK má čelá a bočnice v hrúbke 25 mm, nohy postele sú v hrúbke 40 mm.
Kovanie pre uloženie roštu je výškovo nastaviteľné. Výška lôžka po hornú hranu bočnice je 47 cm.

doba dodania 5 - 10 týždňov

Posteľ DITA CINK

dvojlôžko, čelo vysoké

Akčná cena
po zľave 33%
cena vrátane morenia
rozmer
BUK
180x200 cm
686,-

rozmer
180x200 cm

Polica DALILA CINK

Nočná polička DALILA CINK

- hrúbka police 25 mm

ľavá/pravá

rozmer
94 cm
147 cm

prírodný
BUK
92,112,-

morenie
olej
110,132,-

prírodný
BUK
115,-

morenie
olej
135,-

Nočný stolík DALILA CINK

Nočný stolík DALILA CINK

Komoda DALILA CINK

- otvorený

I1Z2 - 2 zásuvky malé

I2Z4 - 4 zásuvky veľké

prírodný
BUK
216,-

morenie
olej
238,-

prírodný
BUK
363,-

morenie
olej
404,-

prírodný
BUK
939,-

prírodný
BUK
460,-

morenie
olej
991,-

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
BRATISLAVA, Račianska 90 (LIGHTPARK)
tel.: 0911 444 961
e-mail: bratislava@jelinek.eu

CENY v EUR.

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE
pre Slovenskú republiku
tel: 0911 444 962
e-mail: obchodsk@jelinek.eu

www.jelinek.eu

