
Platnosť cenníka je od 1.3.2020. Ceny sú s DPH 20%.

Povrchová úprava nábytku z dreva DUB 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%

Spálňu LEILA vyrábame z masívneho dreva DUB.

• korpus nočného stolíka je vyrobený z priebežnej masívnej škárovky

• vložená výplň odkladacej časti nočného stolíka je vyrobená z kvalitného linolea čiernej alebo zelenej farby

• čalúnenú opierku čela postele LEILA vyrábame v látkach MYSTIC alebo STEINER

• posteľ je vyrobená z dubového masívu s kovovou výstužou

SPÁLŇA LEILA doba dodania 5-10 týždňov
Termín dodania pre atypicky vyrobený nábytok je potvrdený po odsúhlasení výrobnej dokumentácie a zaplatení zálohy. 

Posteľ LIELA vyrábame aj v dĺžkach 210 a 220 cm s príplatkom 99,- €

Výška lôžka po hornú hranu bočnice je  30 cm.

Posteľ LEILA
dvojlôžko

Nočný stolík LEILA ľavý/pravý Rošt do postele LEILA Zrkadlo LEILA

výška roštu 18 mm, materiál preglejka

hĺbka pre zapustenie matraca  

s použitím tohto roštu je 7 cm

ľavé prevedenie

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
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