
Platnosť cenníka je od 15.3.2019. 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%

Kreslo a sedačku CANDY vyrábame v troch variantoch čalúnenia: 
• látka I.kategórie - základný vzorkovník látok

• látka II.kategórie - vodou umývateľné látky a látky s teflónovou úpravou

• prémiove látky De Ploeg - holandské látky, 100% bavlna,  870g/m2 

• Kreslo  CANDY  a stolík PICK vyrábame v kombinácií masívneho duba hrúbky 25 mm a ohýbaného dreva hrúbky 12 mm
• ohýbané časti nábytku sú zhotovené tradičnou technológiou z masívneho vrstveného dreva

Kreslá CANDY a stolek PICK doba dodania 5 - 10 týždňov

Kreslo CANDY

Sofa CANDY
dvojmiestna sedačka trojmiestna sedačka

Konferenčný stolík PICK
•  so sklom
•  drevená doska

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

989,-

Prémiova látka De Ploeg 1 384,-

Čalúnenie cena/kus

Látka II. kategórie 1 387,-

Čalúnenie cena/kus

Látka I. kategórie 1 329,-

CENNÍK KRESIEL CANDY a STOLÍKA PICK

Prémiova látka De Ploeg 1 903,-

Látka I. kategórie 952,-

Látka II. kategórie

cena/kus

so sklom 1 145,-

drevená doska 1 041,-

Látka II. kategórie 1 783,-

Prémiova látka De Ploeg 2 380,-

Čalúnenie cena/kus

Látka I. kategórie 1 706,-

 CENY v EUR. www.jelinek.eu


