
 

 

 

Cenník náhradných dielov a prác: 

Všetky ceny sú s DPH 

V prípade výjazdu na servisné práce sa k uvedeným cenám pripočíta   0,4 EUR / km 

Koliesko obyčajné  /kobercové / oska 11mm    3,-  EUR 

Koliesko guma  /na drevo, lamino, dlažbu, linoleum / oska 11mm  5,-  EUR 

Koliesko obyčajné  /kobercové / oska 10mm    5,-  EUR 

Koliesko guma  /na drevo, lamino, dlažbu linoleum / oska 10 mm  8,-  EUR 

Klzák oska 11 nízky        10,-  EUR 

Klzák oska 11 vysoký        10,-  EUR 

Piest stoličkový , kreslový demonáž 10,- EUR    40,- EUR 

plynový piest s doživotnou zárukou!!! 

Kríž plastový čierny nosnosť 150 KG demontáž 10,- EUR   40,-   EUR 

Kríž RALL 9006 nosnosť 150 KG demontáž 10,- EUR   77,-   EUR 

Kríž RALL chróm nosnosť 150 KG demontáž 10,- EUR   93,-   EUR 

Mechanika MIDKOM vrátane prematicovania    80,-   EUR 

Mechanika ASYSTBLOK vrátane prematicovania    120,-   EUR 

Mechanika ASYNCHRO vrátane prematicovania    99,-   EUR 

Mechanika SYNCHRO vrátane prematicovania    150,-   EUR 

Prečalúnenie stoličky  podľa foto kategória látok 1 bez potreby očalúniť zadný plast 60,-  EUR 

Prečalúnenie stoličky  podľa foto kategória látok 1 s potrebou očalúniť zadný plast 90,-  EUR 

Prečalúnenie stoličky  podľa foto kategória látok 2 bez potreby očalúniť zadný plast 100,-  EUR 

Prečalúnenie stoličky  podľa foto kategória látok 2 s potrebou očalúniť zadný plast 130,-   EUR 

Pri potrebe šitia prí prečalúnení stoličky     +30,-  EUR 

Prečalúnenie kresla  podľa foto kategória látok      130,-  EUR 

Prečalúnenie kresla  podľa foto kategória látok 2     180,-  EUR 

Likvidácia stoličky / kresla pri kúpe nových stoličiek    10,-  EUR 

Likvidácia stoličky / kresla         15,-  EUR 

 

 

Využite šrotovné!!! 
V prípade kúpy stoličky NO LIMIT a odavzdaní Vašej starej stoličky, je možné uplatniť si šrotovné 

vo výške 10 EUR. Vaša stará stolička môže po jej repasácii, na naše náklady poslúžiť v niekoľkých 

neziskových organizáciách poprípade v detských domovoch. Stoličky alebo kreslá v 

/neopraviteľnom/, dezolátnom stave môžeme odmietnuť prevziať, avšak nárok na šrotovné Vám 

nezaniká. 

        Igor Sobota 

        Konateľ 
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