
Platnosť cenníka je od 1. 9.2022. Ceny sú s DPH 20%.

• Matrace SÁRA vám vyrobíme na mieru podľa vnútorných rozmerov postele. Pri šírke matraca nad 120 cm je vykonaná individuálna kalkulácia.
• Matrac SÁRA KLASIK dodávame vo váhových kategóriách do 60 kg, 60-80 kg, 80-110 kg a nad 110 kg. Váhová kategória nemá vplyv na cenu matraca.
• Všetky matrace SÁRA je možné objednať aj s nosníky ZORA, ktoré umožňujú individuálne nastavenie tuhosti v ľubovoľných zónach matraca. Matrace s nosníkmi ZORA si užívateľ môže nastaviť 
  podľa svojich potrieb - výšky a hmotnosti. Príplatok za nosníky ZORA je 29,- EUR.
• Pre správnu funkciu matracov je dôležité, aby boli položené na pevnom a rovnom podklade napr. hustý latový rošt, doska, podlaha. 
• NOVINKA -  v prípade položenia matraca na pružný lamelový rošt je potrebné urobiť spevnenie matraca, aby bola stále zachovaná jeho správna ortopedická funkcia. Táto úprava je bez príplatku.

  Pri polohovateľnom rošte je nutná konzultácia s naším technikom. 
• Matrace SÁRA vám vyrobíme aj ako dvojmatrac, ktorý sa skladá z dvoch roštov, dvoch roznášacích vrstiev a jedného spoločného poťahu. Dvojmatrac nie je možné kombinovať s polohovateľnými
  roštami.

• Matrace SÁRA Basic, SÁRA Klasik a SÁRA Komfort majú snímateľný poťah BAVLNA, MICRO ACTIVE alebo ALOE VERA, ktorý je možné vyprať.Poťah je potrebné zvliecť z celého matraca. 
• K matracom SÁRA Basic, SÁRA Klasik a SÁRA Komfort doporučujeme objednať chránič na matrac, ktorý uľahčí údržbu matraca. Viac informácií nájdete v cenníku doplnkov k matracom.
• Matrac by mal byť v lôžku fixovaný - preto doporučujeme matrac zapustiť najmenej 5 cm pod hornú hranu bočnice.
• Do lôžok bez bočníc doporučujeme matrac SÁRA so spevnenou hranou , s príplatkom 73,- EUR.

• Matrace SÁRA Spirit a SÁRA Boxspring sú konstrukčne rovnaké ako ostatné matrace SÁRA, rozdiel je len v poťahu. Inovatívny snímateľný poťah MORRISON, SYNCHRONIC alebo HEMP je 
  možné tiež vyprať. Zvlečenie poťahu je však jednoduchšie, stačí odzipsovať len hornú časť poťahu.
• Matrac SÁRA Spirit je možné zvýšiť zo 17 na 22 cm jednoduchým pripnutím zipsového medzikusu k spodnému dielu poťahu a doplnením podložky ERGOFLEX 5 cm (modrá pena).
• Matrac SÁRA Boxspring je možné zvýšiť z 25 na 30 cm výmenou zipsového medzikusu a doplnením podložky ERGOFLEX 5 cm (modrá pena).
• Matrace SÁRA Spirit a SÁRA Boxspring majú po bokoch štyri rukoväte pre lepšiu manipuláciu.
• K matracom SÁRA Spirit a SÁRA Boxspring je možné pripnúť ako horný diel poťahu aj chránič COOLER (chladivý) alebo WARMER (hrejivý).
• Matrac by mal byť v lôžku fixovaný - preto doporučujeme matrac SÁRA Spirit zapustiť najmenej 5 cm pod hornú hranu bočnice a SÁRA Boxspring 1cm pod hornú hranu bočnice .
• Do lôžok bez bočníc doporučujeme matrac SÁRA Spirit so spevnenou hranou , s príplatkom 73,- EUR.
• Matrac SÁRA Boxspring nie je možné použiť s polohovacími roštami. 

Informácie k matracom SÁRA Basic, SÁRA Klasik a SÁRA Komfort:

CENNÍK MATRACOV

 V roku 2007 obdržal matrac SÁRA KLASIK prestížne ocenenie ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK.

Informácie ku všetkým matracom SÁRA:

Informácie k matracom SÁRA Spirit a SÁRA Boxspring:
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Doba dodania matracov všetkých rozmerov (aj atypických) je 1-2 týždne.

Cena dvojmatraca sa rovná súčtu cien dvoch vybraných jednomatracov v rovnakom poťahu.

760,- 785,- 827,- 838,-

roznášacia vrstva EMBRACE - - - 779,- 822,-

816,-

roznášacia vrstva NATURLATEX - - - 707,- 749,-

833,- 833,- 876,- 887,-

roznášacia vrstva XDURA - - - 636,- 685,- 698,- 754,- 803,-

754,-

roznášacia vrstva CELLPUR - - - 636,- 685,- 698,- 754,- 803,- 816,-

roznášacia vrstva NAWAPUR - - - 563,- 622,- 636,- 680,- 740,-

poťah        

ALOE VERA

roznášacia vrstva PUR pena 420,- 513,- 526,- - - - - - -

80 x 210, 220 cm                                                              

90 x 210, 220 cm                                      

100 x 200, 210, 220 cm                                                                              

iný rozmer do 120 x 240 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

861,-

MATRAC SÁRA Basic SÁRA Klasik SÁRA Komfort
s podložkou ERGOFLEX

rozmery výška matraca 15 cm výška matraca 17 cm výška matraca 22 cm

roznášacia vrstva EMBRACE - - - 753,- 795,- 807,- 806,- 849,-

783,-

roznášacia vrstva NATURLATEX - - - 679,- 723,- 733,- 757,- 801,- 811,-

roznášacia vrstva XDURA - - - 602,- 651,- 665,- 721,- 769,-

721,-

roznášacia vrstva CELLPUR - - - 602,- 651,- 665,- 721,- 769,- 783,-

roznášacia vrstva NAWAPUR - - - 531,- 589,- 603,- 649,- 707,-

poťah        

ALOE VERA

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

roznášacia vrstva PUR pena 397,- 488,- 499,- - -

80 x 200 cm                                                              

90 x 200 cm                                                                       

iný rozmer do 90 x 200 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

- - - -

SÁRA Klasik SÁRA Komfort
s podložkou ERGOFLEX

rozmery výška matraca 15 cm výška matraca 17 cm výška matraca 22 cm

MATRAC SÁRA Basic
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Matrace v rozmeroch 80/90x200 cm a dvojmatrace 180x200 cm majú dobu dodania 1 - 2 týždne, pre iné rozmery je doba dodania 4 - 5 týždňov.

Cena dvojmatraca sa rovná súčtu cien dvoch vybraných jednomatracov v rovnakom poťahu.

roznášacia vrstva EMBRACE

roznášacia vrstva NATURLATEX 786,-

856,-

932,-

1001,-

roznášacia vrstva XDURA 714,- 861,-

roznášacia vrstva CELLPUR 706,- 852,-

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

roznášacia vrstva NAWAPUR

80 x 210, 220 cm                                                              

90 x 210, 220 cm                                      

100 x 200, 210, 220 cm                                                                              

iný rozmer do 120 x 220 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

poťah                          

BAVLNA

673,- 819,-

MATRAC SÁRA Spirit SÁRA Spirit
s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 5 cm

rozmery výška matraca 17 cm výška matraca 22 cm

roznášacia vrstva EMBRACE

743,-

813,-

887,-

956,-

roznášacia vrstva NATURLATEX

roznášacia vrstva XDURA 673,- 817,-

roznášacia vrstva CELLPUR 664,- 807,-

roznášacia vrstva NAWAPUR 631,- 775,-

rozmery výška matraca 17 cm výška matraca 22 cm

80 x 200 cm                                                              

90 x 200 cm                                                                      

iný rozmer do 90 x 200 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

MATRAC SÁRA Spirit SÁRA Spirit
s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 5 cm
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Matrace v rozmeroch 80/90x200 cm  majú dobu dodania 1 - 2 týždne, pre iné rozmery je doba dodania 4 - 5 týždňov.

1144,-

845,-

878,-

887,-

958,-

1027,-

993,-

1029,-

1039,-

1115,-

1191,-

roznášacia vrstva XDURA

roznášacia vrstva NATURLATEX

roznášacia vrstva EMBRACE

946,-

982,-

991,-

1068,-

MATRAC

rozmery

80 x 200 cm                                                              

90 x 200 cm                                                                       

iný rozmer do 90 x 200 cm

roznášacia vrstva NAWAPUR

roznášacia vrstva CELLPUR

roznášacia vrstva XDURA

roznášacia vrstva NATURLATEX

SÁRA Boxspring
s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 10 cm

výška matraca 30 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

roznášacia vrstva EMBRACE

SÁRA Boxspring

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

802,-

834,-

843,-

913,-

982,-

zipsový medzikus 5 cm

výška matraca 25 cm

MATRAC

rozmery

80 x 210, 220 cm                                                              

90 x 210, 220 cm                                      

100 x 200, 210, 220 cm                                                                              

iný rozmer do 120 x 220 cm

roznášacia vrstva NAWAPUR

roznášacia vrstva CELLPUR

SÁRA Boxspring SÁRA Boxspring
zipsový medzikus 5 cm s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 10 cm

výška matraca 25 cm výška matraca 30 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP
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Matrace v rozmeroch 180x200 cm majú dobu dodania 1 - 2 týždne, pre iné rozmery je doba dodania 4 - 5 týždňov.

roznášacia vrstva NAWAPUR

DVOJMATRAC Dvojmatrac SÁRA Boxspring Dvojmatrac SÁRA Boxspring
zipsový medzikus 5 cm s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 10 cm

rozmery výška matraca 25 cm výška matraca 30 cm

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

roznášacia vrstva CELLPUR

roznášacia vrstva NAWAPUR 1 604,-

1668,-

160 x 200 cm                                                              

180 x 200 cm                                                                       

iný rozmer do 180 x 200 cm

poťah                          

BAVLNA

1 892,-

1964,-

roznášacia vrstva XDURA 1686,-

1826,-

poťah                          

MORRISON

poťah                          

SYNCHRONIC

poťah                          

HEMP

poťah                          

BAVLNA

poťah                          

MORRISON

DVOJMATRAC Dvojmatrac SÁRA Boxspring Dvojmatrac SÁRA Boxspring

roznášacia vrstva EMBRACE

zipsový medzikus 5 cm s podložkou ERGOFLEX + zipsový medzikus 10 cm

rozmery výška matraca 25 cm výška matraca 30 cm

160 x 210, 220 cm                                      

180 x 210, 220 cm                                                                              

iný rozmer do 220 x 220 cm

poťah                          

BAVLNA

1964,-

1982,-

2136,-

2288,-

poťah                          

SYNCHRONIC

roznášacia vrstva CELLPUR

roznášacia vrstva XDURA

roznášacia vrstva NATURLATEX 1916,- 2230,-

roznášacia vrstva EMBRACE 2054,- 2382,-

roznášacia vrstva NATURLATEX

1 690,-

1756,-

1774,-

1 986,-

2058,-

2078,-

poťah                          

HEMP
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Doba dodania matracov všetkých rozmerov (aj atypických) je 1-2 týždne.

• Sendvičový matrac DIANA má jadro matraca vyrobené z kvalitnej PUR peny. Ponúka možnosť výberu mäkšej a tvrdšej strany.
• Matracové jadro je vyrobené technológiou bez lepenia, čo zabezpečí lepšie prevzdušnenie a jednoduchú údržbu.
• K spríjemneniu spánku je možné matrac doplniť o ďalšie vysoko kvalitné peny z našej ponuky.

• Matrac DIANA je možné vyrobiť aj s čalúneným poťahom. Doba dodania matraca DIANA v čalúnenom poťahu závisí od doby dodania vybranej čalúnnickej látky, zvyčajne je 4-6 týždňov.
  Ceny čalúnených matracov DIANA sú uvedené v cenníku rozkladacieho lôžka DIANA.

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)

• montáž vrátane vynesenia - účtujeme 3% z ceny objednávky (minimálna cena za dovoz s vynesením je 12,- EUR)

• prepravná služba - Slovenská pošta, Toptrans, DPD

Expedovaný matrac SÁRA Basic a SÁRA Klasik je zrolovaný v prepravnej taške a vložený do kartóna s rozmermi 70x40x90 cm, váha cca 20 kg.

Matrac SÁRA Komfort, SÁRA Spirit, SÁRA Boxspring a matrac SÁRA s výztužou alebo so spevnenou hranou je zabalený do tašky v rovnom stave.

DIANA je zabalený do tašky v rovnom stave.

Dvojmatrace sú dodávané v rozloženom stavu (v demonte), preto doporučujeme odbornú montáž našími technikmi.

PODNIKOVÁ PREDAJŇA:

BRATISLAVA - LIGHTPARK Račianska 90 tel.: 0911 444 961 e-mail: bratislava@jelinek.eu

tel.: 0911 444 962 e-mail: obchodsk@jelinek.eu

roznášacia vrstva PUR pena 323,- 374,- 390,- roznášacia vrstva PUR pena 353,- 408,- 424,-

rozmery výška matraca 15 cm rozmery výška matraca 15 cm

80 x 200 cm                                                              

90 x 200 cm                                                                       

iný rozmer do 90 x 200 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

80 x 210, 220 cm                                                              

90 x 210, 220 cm                                      

100 x 200, 210, 220 cm                                                                              

iný rozmer do 120 x 220 cm

poťah                          

BAVLNA

poťah            

MICRO 

ACTIVE

poťah        

ALOE VERA

MATRAC SENDVIČOVÝ MATRAC Diana
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