
CENÍK ÚLOŽNÝCH BOXŮ

Ruční výroba, propracované detaily, ekologické laky a vosky, české dřevo 

Úložný box samostatně výsuvný
celomasivní dřevěný úložný box z příslušné dřeviny a zvoleného odstínu
skrytá kolečka na tvrdé pobrchy vhodné pro dlažby, parkety, koberce a PVC
výška boxu včetně koleček 21 cm, hloubka dle rozměru postele (viz tabulka)
dno konstrukčně vyztuženo, dno sololak bílý
dodáváno ve smontovaném stavu
Možnost výroby i v jiných dřevinách

Ceny pro skládanou lamelu a sílu materiálu 2 cm bělení, patina
šíře Buk Jasan Dub Krycí barevné laky RAL

Do 50 cm +900 Kč
Do 120 cm +900 Kč
Do 150 cm +900 Kč
Do 200 cm +900 Kč

příplatek za frézované madlo do dřeva + 210,- Kč/ks, průběžná lamela +30%
zvýšení korpusu úložného prostoru do 5 cm +10%, 6-10cm +15%, 11-15cm +20%

Úložný box volně vložený
celomasivní dřevěný úložný box z příslušné dřeviny a zvoleného odstínu
Bez koleček
výška boxu 24 cm, hloubka dle šíře postele (viz tabulka)
dno konstrukčně vyztuženo, dno sololak bílý
dodáváno ve smontovaném stavu
Možnost výroby i v jiných dřevinách

Ceny pro skládanou lamelu a sílu materiálu 2 cm bělení, patina
šíře Buk Jasan Dub Krycí barevné laky RAL

Do 50 cm +900 Kč
Do 120 cm +900 Kč
Do 150 cm +900 Kč
Do 200 cm +900 Kč

příplatek za frézované madlo do dřeva + 210,- Kč/ks, průběžná lamela +30%
zvýšení korpusu úložného prostoru do 5 cm +10%, 6-10cm +15%, 11-15cm +20%

Orientace v rozměrech

Hloubky úložný boxů u postelí JACQUES

šíře postele

90 cm 90 cm
120 cm 100 cm
140 cm 65 cm
160 cm 75 cm
180 cm 85 cm
200 cm 95 cm

Maloobchodní ceník. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a platí od 20.9.2017

Olej-vosk, nebo moření dřeva podle vzorníku JACQUES  ZDARMA

3 600 Kč 4 320 Kč 4 500 Kč
4 590 Kč 5 510 Kč 5 740 Kč
5 920 Kč 7 100 Kč 7 400 Kč
6 600 Kč 7 920 Kč 8 250 Kč

Olej-vosk, nebo moření dřeva podle vzorníku JACQUES  ZDARMA

3 660 Kč 4 390 Kč 4 580 Kč
4 750 Kč 5 700 Kč 5 940 Kč
6 170 Kč 7 400 Kč 7 710 Kč
6 970 Kč 8 360 Kč 8 710 Kč

Limitní hloubka úložného 
Boxu
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