
Ceník platný od 1.10.2019. Ceny jsou uvedeny s DPH 21%. doba dodání 5-10 týdnů

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%

Rozkládací postel DIANA slouží přes den jako pohodlná pohovka. Pro každodenní spánek je možné  jednolůžko rozložit na prostorné 

dvojlůžko. Rozkládací postel DIANA je vyrobená z masivního DUBU a BUKU v kombinaci s rozměrově stabilní laťovkou, dýhovanou

přírodní dýhou. Postel DIANA je možné vyrobit v různých odstínech podle vzorníku firmy JELÍNEK. 

V ceně postele jsou dva rošty a dvě zásuvky, které slouží jako úložný prostor.  

Lehací plocha 90x200 cm Lehací plocha 130x200 cm Lehací plocha 170x200 cm 

složené lůžko částečné rozložené lůžko rozložené lůžko

Do rozkládacího lůžka DIANA je vhodná matrace DIANA. Opěrka DIANA slouží po rozložení jako matrace.

Jádro sendvičové matrace a opěrky DIANA je vyrobené z kvalitní PUR pěny.

levá područka pravá područka

Matrace DIANA v čalouněném potahu s prošitím = čalouněný potah je přošitý antialergickou vrstvou z dutého vlákna a podšitý netkanou 
textílií (stejně jako u potahů BAVLNA, MICRO ACTIVE a ALOE VERA).  Pro zdravý spánek a dokonalou  relaxaci je možné do rozkládacího

lůžka DIANA objednat i matraci SÁRA nebo ZORA se zpevněnou hranou. Matraci SÁRA a ZORA je možné vyrobit také v čalounické látce 

s příplatkem I.kat. 2 200,- Kč a II.kat. 2 750,- Kč. Ceny matrací SÁRA a ZORA najdete v ceníku matrací.

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
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