
Design Jochen Flacke

Platnosť cenníka je od 1. 1.2022. Ceny sú s DPH 20%.

Povrchová úprava nábytku :
• ekologický lak prírodný a všetky odtiene olejovaného nábytku podľa vzorkovníka sú bez príplatku
• všetky odtiene morenia podľa vzorkovníka s príplatkom 5%
• v prípade morenia / olejovania podľa vlastnej vzorky je príplatok 10%

Spálňu LARA vyrábame z masívneho dreva DUB alebo DUB RUSTIK 
• nábytok z dreva DUB RUSTIK ponúkame len s povrchovou úpravou olej NATUR a HONEY

• korpusy skríň sú vyrobené z rozmerovo stabilnej latovky dýhovanej prírodnou dýhou
• komody a nočné stolíky sú vyrobené z priebežnej masívnej škárovky
• zadná časť komôd, skríň a nočných stolíkov je z dubovej preglejky
• vnútorné časti nábytku sú vždy upravené podľa zvoleného odtieňa
• zásuvky komôd a nočných stolíkov sú vybavené tlmeným plnovýsuvom a blokáciou proti prevrhnutiu
• čalúnené čelo lôžka LARA štandardne vyrábame v látke MYSTIC

Termín dodania je uvedený v potvrdení objednávky, na atypy je stanovený po odsúhlasení výrobnej dokumentácie a po úhrade zálohy.

Posteľ LARA vyrábame aj v dĺžkach 210 a 220 cm s príplatkom 98,- €. 
Výška lôžka po hornú hranu bočnice je  45 cm.
Príplatok za zásuvky pri dĺžke 210 a 220 cm je 77,- €.

Posteľ LARA - jednolôžko Posteľ LARA - dvojlôžko

s masívnym čelom s masívnym čelom

s čalúneným čelom s čalúneným čelom

Noční stolek LARA Zásuvky pod postel LARA
2 zásuvky malé 3 kusy, max. hĺbka 90 cm,

šírka podľa dĺžky bočnice

Komoda LARA Komoda LARA
bez koliesok s kolieskami

2 zásuvky malé, 1 veľká 2 zásuvky malé, 1 veľká
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SKRIŇA RAMINTA      
Farbu skiel je možné vybrať zo vzorníka LACOBEL.
• korpus skrine je vyrobený z dýhovanej laťovky v kombinácií s masívnym drevom
• zadná časť skrine je vyrobená z dýhovanej preglejky
• dvere sú štandardne vyrobené v kombinácií latovka, masív, sklo, štiepaný panel 
• prednú plochu dverí je možné zhotoviť podľa požiadavky zákazníka - bez štiepaného panelu alebo so štiepaným 
  panelom, bez skiel (čistá drevená plocha) alebo so sklami, v tomto prípade bude urobená individuálna kalkulácia
• dvere majú tesniace prachové kefky, pojazdové kovanie Hettich je vybavené tlmičom dojazdu dverí
• skriňa sa dodáva v demontovanom stave, zostavuje sa modulovo, doporučujeme montáž od výrobcu 

Cenníkova cena je uvedená pre dĺžku skrine do 3 m.
pro délku skříně do 3 mDĺžku skrine RAMINTA je možné upraviť na prianie zákazníka. V prípade iných rozmerov bude 

vykonaná 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)
• vynesenie na dohodnuté miesto - účtujeme 1% z ceny objednávky (minimálna cena za vynesenie je 8,- EUR)
• dovoz s montážou vrátane vynesenia - účtujeme 3% z ceny objednávky (minimálna cena za dovoz s vynesením je 12,- EUR)

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

cena/kus 

6 615,-
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