
Platnosť cenníka je od 1. 3. 2019. Ceny sú s DPH 20%.

•  Matrac SÁRA SPIRIT dodávame vo váhových kategóriách do 60 kg, 60-80 kg, 80-110 kg a nad 110 kg. 

•  Váhová kategória nemá vplyv na cenu matracov. 

•  Všetky matrace majú snimateľný poťah, ktorý sa dá vyprať v práčke. 

•  Pre správnu funkciu matracov je dôležité, aby boli položené na pevnom a rovnom podklade napr. hustý latový rošt, doska, podlaha. 

•  Matrac by mal byť v lôžku fixovaný - preto doporučujeme matrac zapustiť najmenej 5 cm pod hornú hranu bočnice.

Záručná doba na matrace je 5 rokov s vynímkou PUR pružiacich nosníkov SÁRA/ZORA, na ktoré je záruka 24 mesiacov.

Na drevené - bukové lamely je doživotná záruka.

Dodacia doba je 1 - 3 týždne po obdržaní objednávky. Každá objednávka je písomne potvrdená s termínom dodania a cenou.

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

• poštou na dobierku - obchodný balík + poštovné

• Expedovaný matrac je stočený v prepravnej taške a vložený do kartónu o rozmere 70x40x90cm, váha cca 20kg.

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

CENNÍK MATRACOV SÁRA SPIRIT

Matrac SÁRA Spirit

rozmery výška matraca 17 cm 
výška matraca 22 cm                                                              

s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus

Už v roku 2007 obdržali matrace  SÁRA KLASIK, ZORA a SALOME prestížne ocenenie ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK. 
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HEMP

663,- 687,-
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Roznášacia vrstva  

NAWAPUR
524,- 540,- 564,- 647,-

711,-

Roznášacia vrstva                               

Xdura
560,- 576,- 600,- 683,- 699,- 722,-

Roznášacia vrstva  

CELLPUR
552,- 568,- 588,- 675,- 691,-

842,-

Krčné 

vankúše 

poťah

Chránič na matrac COOLER WARMER
     MORRISON    SYNCHRONIC  HEMP

TERMOPUR

Roznášacia vrstva  

EMBRACE
683,- 695,- 719,- 806,- 818,-

NATUR latex
rozmery 

HUGO
69,- X 80 x 200, 210, 220 cm                  

90 x 200, 210, 220 cm
70,- 70,-60 x 40 cm

HUGO LUX
87,- X

60 x 40 cm

HUGO HAPPY
60,- X

 50 x 32 cm

ADAM
X 79,-

70 x 35 cm

Náhradné horné snímateľné poťahy

pre matrace                  

o rozmeroch

pre matrace                  

o rozmeroch

poťah 

MORRISON 

poťah               

SYNCHRONIC

poťah                  

HEMP

80x200,210,220 cm         

90x200,210,220 cm
25,- 25,- 25,-

Zipsový medzikus pre poťah 

MORRISON 

pre poťah 

SYNCHRONIC

pre poťah 

HEMP

80x200,210,220 cm         

90x200,210,220 cm
60,- 72,- 76,-

hnedý šedý krémový

 CENY v EUR www.jelinek.eu


