
Platnosť cenníka je od 1.10.2019. Ceny sú s DPH 20%. doba dodania 5 - 10 týždňov

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%

Rozkladacia posteľ DIANA slúži cez deň ako pohodlná pohovka. Pre každodenný spánok je možné  jednolôžko rozložiť na priestrané 

dvojlôžko. Rozkladacia posteľ DIANA je vyrobená z masívneho DUBA a BUKU v kombinácií s rozmerovo stabilnou latovkou, dýhovanou 

prírodnou dýhou. Posteľ DIANA je možné vyrobiť v rôznych odtieňoch podľa vzorkovníka firmy JELÍNEK. 

V cene postele sú dva rošty a dve zásuvky, ktoré slúžia ako úložný priestor.  

Plocha na ležanie 90x200 cm Plocha na ležanie  130x200 cm Plocha na ležanie 170x200 cm 

zložené lôžko čiastočne rozložené lôžko rozložené lôžko

Do rozkladacieho lôžka DIANA je vhodný matrac DIANA a opierka DIANA, ktorá slúži po rozložení ako matrac. 

Jadro sendvičového matraca a opierky DIANA je vyrobené z kvalitnej PUR peny.

ľavá područka pravá područka

Matrac DIANA s prešitým čalúneným poťahom - čalúnený poťah je podšitý antialergickou vrstvou z dutého vlákna a netkanou textíliou.

Pre zdravý spánok a dokonalú relaxáciu je možné do rozkladacieho lôžka DIANA objednať aj matrac SÁRA alebo ZORA so spevnenou  

hranou. Matrac SÁRA a ZORA je možné vyrobiť aj v čalúnickej látke s príplatkom I.kat. 88,- EUR a II.kat. 110,- EUR.

Ceny matracov SÁRA a ZORA nájdete v cenníku matracov.

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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