
Ceník platný od 1.1.2019. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%.

Povrchová úprava nábytku je zahrnuta v ceně. Varianty pro výběr: 
• ekologický lak na vodní bázi s možností namoření dle vzorníku

• přírodní nebo pigmentovaný olej dle vzorníku 

• v případě moření a olejování na přání dle vlastního vzorku je příplatek 5%

Křeslo, dvoumístnou a trojmístnou sedačku CANDY vyrábíme ve 3 variantách čalounění:

• látka I. kategorie - základní kategorie látek

• látka II. kategorie - snadno čistitelné látky s aquacleanovou nebo teflonovou úpravou
• prémiové látky De Ploeg - holandské látky, 100% bavlna, 870g/m2 

• křesla CANDY a  stolek PICK jsou vyrobeny v kombinaci 25 mm silného masivního dubu a 12 mm silného ohýbaného dřeva

• ohýbané části nábytku jsou zhotoveny tradiční technologií z masivního vrstveného dřeva

Křesla CANDY a konferenční stolek PICK doba dodání 5-10 týdnů

Křeslo CANDY

Sofa CANDY
dvoumístná sedačka trojmístná sedačka

Konferenční stolek PICK
• skleněná deska
• dřevěná deska

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 tel.: 571 759 810, 602 575 091 e-mail: obchod@jelinek.eu

PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800 tel.: 775 429 551 e-mail: pruhonice@jelinek.eu

PRAHA 4 - NUSLE Nuselská 30 tel.: 241 742 046, 724 211 242 e-mail: nusle@jelinek.eu

Čalounění cena/kus

Látka I. kategorie 42 990,-

Látka II. kategorie 44 930,-

Prémiová látka De Ploeg 59 980,-

34 950,-

Prémiová látka De Ploeg 47 960,-

33 480,-

Látka II. kategorie

Čalounění cena/kus

Látka II. kategorie 24 910,-

Látka I. kategorie

cena/kus

Látka I. kategorie 23 990,-

CENÍK KŘESEL CANDY a STOLKU PICK

dřevěná deska

cena/kus

28 850,-

26 230,-

Čalounění

Prémiová látka De Ploeg 34 870,-

skleněná deska 
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