Ceník platný od 1.8.2020. Ceny jsou uvedeny včetně 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%

Barvu skel je možné vybrat ze vzorníku LACOBEL.
• korpus skříně je vyroben z dýhované laťovky v kombinaci s masivním dřevem
• záda skříně jsou vyrobeny z dýhované překližky
• dveře jsou standardně vyrobeny v kombinaci laťovka, masiv, sklo, štípaný panel
• čelní plochu dveří je možné zhotovit dle přání zákazníka - bez štípaného panelu nebo se štípaným panelem,
bez skel (čistá dřevěná plocha) nebo se skly, v tomto případě bude provedena individuální kalkulace
• dveře mají těsnící prachové kartáčky, pojezdové kování Hettich je vybaveno tlumiči dojezdu dveří
• skříň se dodává v demontovaném stavu, sestavuje se modulově, doporučujeme vždy montáž od výrobce

Termín dodání dle potvrzení objednávky, na atypy je platný od odsouhlasení výrobní dokumentace a po úhradě zálohy.
Ceníková cena je uvedena pro délku skříně do 3 m.
Délku skříňě RAMINTA je možné upravit na přání zákazníka. V případě jiných rozměrů bude provedena individuální kalkulace.

cena/kus pro délku skříně do 3 m
119 900,-

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:
e-mail: obchod@jelinek.eu
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Masarykova 672
tel.: 571 759 810, 602 575 091
e-mail: pruhonice@jelinek.eu
PRAHA – PRŮHONICE V Oblouku 800
tel.: 775 429 551
e-mail: nusle@jelinek.eu
PRAHA 4 - NUSLE
Nuselská 30
tel.: 241 742 046, 724 211 242
BRNO H-PARK
Heršpická 1013/11d
tel.: 725 065 645
e-mail: brno@jelinek.eu

CENY v CZK.
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