
Platnosť cenníka je od 1.1.2019. Ceny sú s DPH 20%.

Rošt - pevný Rošt - polohovanie hlavy Rošt - polohovanie hlavy a tela

Rošt - polohovanie hlavy a sedu Rošt - komplexné relexačné polohovanie Rošt - komplexné relexačné polohovanie 

s motorovým pohonom MOSYS (do 110kg)

 - bez diaľkového ovládania, káblový ovládač

 - s diaľkovým ovládaním, bezdrôtový ovládač

Rošt výklopný MAX Rošt výklopný MAX Rošt výklopný MAX 
 - výklopný od nôh  - výklopný od nôh  - výklopný z boku

 - polohovanie hlavy

Úložný priestor na podlahu MAX Úložný priestor závesný Zásuvka pod posteľ 
je možné kombinovať iba s roštami MAX je možné kombinovať iba s roštami v ráme,  - čelný výsuv od nôh

okrem roštu pevného - smrek  - pod lôžko šírky 160, 180, 200 cm

Pri použití úložného priestoru MAX sa nedá nastaviteľné kovanie pod rošt položiť do najnižšej polohy.

Ceny roštov a úložných priestorov platia pre uvedené vnútorné rozmery lôžka.

Pri zmene jedného rozmeru (dĺžky alebo šírky) sa cena roštu a úložného priestoru navyšuje o 5 %.

Pri zmene obidvoch rozmerov (dĺžky aj šírky) sa cenaroštu a úložného priestoru navyšuje o 10 %.

Pri rozmere roštu alebo úložného priestoru šírky nad 120 cm a dĺžky nad 220 cm sa robí individuálna kalkulácia. 

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

ROŠTY V RÁME

laty smrek preglejka

cena/ks

80, 90, 100x200 cm 63,- 87,- 80, 90, 100x200 cm 113,- 80, 90, 100x200 cm 192,-

rozmer cena/ks cena/ks rozmer cena/ks rozmer

rozmer cena/ks rozmer cena/ks rozmer

553,-

rozmer cena/ks

80, 90, 100x200 cm 493,-

cena/ks

80, 90, 100x200 cm 210,- 80, 90, 100x200 cm 280,- 80, 90, 100x200 cm

195,-

ROŠTY MAX

rozmer cena/ks rozmer cena/ks rozmer cena/ks

80, 90, 100x200 cm 171,- 80, 90, 100x200 cm 204,- 80, 90, 100x200 cm

ÚLOŽNÉ PRIESTORY

rozmer BUK DUB

80, 90, 100x200 cm 206,- 227,- rozmer BUK DUB BUK DUB

386,- 274,- 302,-160,180,200x200 cm 245,- 271,- 80, 90, 100x200 cm 349,-

CENY v EUR. www.jelinek.eu


