
 

 

 

CENIK 
 
Omare 

omara brez vrat 88,32 €/m2 
omara s krilnimi vrati 139,90 €/m2 
omara z drsnimi vrati "SOFT" 141,74 €/m2 

V ceni je zajeta omara globine do 60 cm, z belo notranjostjo, vrati v poljubni barvi (iz osnovne palete barv) brez 
delitev. 

 
 

notranjost omare v poljubni barvi  + 8%  
globina korpusov od 50 do 70 cm + 10%  
globina korpusov nad 70 cm + 15%  
stranice in police večje debeline (25 mm) + 10%  
omara z drsnimi vrati nižja od 140cm + 10%  
omare s poševnimi vrati (mansarde) + 20%  

 

 
Notranjost 

obešalna palica 2,14 €/kos 
prečni obešalnik 16,36 €/kos 
izvlečni obešalnik 54,52 €/kos 
polica 18 / 25 / 36 mm 2,14 / 5,72 / 10,08 €/kos 
izvlečna polica 25,08 €/kos 
predal nizek 33,80 €/kos 
predal visok 39,26 €/kos 
tiho zapiranje predala + 32,71 €/kos 
tiho zapiranje vrat + 16,36 €/kos 
obešalo za hlače 27,26 €/kos 
obešalo za hlače izvlečni 41,44 €/kos 
obešalo za kravate 20,73 €/kos 
obešalo za pasove 22,90 €/kos 
strop 39,26 €/m2 
dno s podnožjem (višina podnožja 4 cm) 45,8 €/m2 
hrbtišče 28,36 €/m2 

 

Zunanjost 
vodila in ročaji barvani 85,05 €/vrata 
zaključne stranice – širina do 30 cm (18 mm / 25 mm) 10,9 / 14,18 €/mt 
zaključne stranice-širina nad 30 cm (18 mm / 25 mm) 39,26 / 43,61 €/m2  

 

 
Polnila vrat 

iveral 0,00 €/m2 
iveral »polsijaj« 16,17 €/kos 
delilna letev »SOFT« 13,63 €/kos 
tisk fotografije 90,50 €/m2 
ogledalo navadno 33,80 €/m2 
ogledalo zatemnjeno 43,61 €/m2 



 

 

prozorno steklo 49,07 €/m2 
jedkano steklo 69,82 €/m2 
peskano steklo * 69,82 €/m2 
barvno steklo 70,88 €/m2 
tripleks steklo 100,31 €/m2 
furniran iveral - lakiran 69,24 €/m2 
plexi steklo 70,31 €/m2 

Vsa stekla so varnostna; so kaljena, oziroma vsebujejo varnostno folijo. Kot taka so izredno trdna in varna tudi za 
otroške sobe,  hodnike in vetrolove, kjer obstaja velika nevarnost udarcev s čevlji, itd… 
* Peskano steklo z vzorcem – cena zavisi od ponudbe steklarja. 

 
Drsna vrata 

drsna vrata "SOFT" 109,03 €/m2 
Blažilci drsnih vrat 38,51 €/kos 

 
 
 

Cenik vsebuje določen del najbolj frekventnih elementov. Za podrobnejše informacije 
se oglasite v našem salonu. 

 
 

Cenik velja od 1. jan. 2018 dalje.



 

 

 
NAROČNIŠKI POGOJI: 

 
Omara se izdela po predhodni izmeri s strani prodajalca, oziroma po pisni potrditvi točnosti 

predloženih mer, kar sicer odsvetujemo. Izmera se izvrši po obisku salona oz. opravljenem 
predračunu. V nasprotnem primeru znaša cena izmere 20 €, znesek pa se na koncu odšteje od 
cene naročenih omar. 

 
Za omare v vrednosti do 500€ se montaža zaračuna po ceniku. Sicer sta dostava in 

montaža zajeti v ceni.  
 
Za vse naše izdelke velja 2 letna splošna garancija ter 5 letna garancija na okovje 

drsnih vrat (garancija velja ob upoštevanju proizvajalčevih navodil o pravilnem ravnanju). 
 
 
Vgradne omare nimajo hrbtišča, dna in stropa, razen če je to drugače navedeno 

v ponudbi oz. načrtu. 
 
 
 
Rok dobave do 6 tednov, oziroma po dogovoru. 
 
9,5% DDV se obračuna fizičnim osebam za nakup vgradnih omar. 
22% DDV se obračuna fizičnim osebam za nakup ostalega pohištva in artiklov. 
Pravnim osebam se vedno obračunava 22 % DDV. 
 
 
 
PLAČILNI POGOJI: 
 
 

- Pri 50% avansnem plačilu, (preostalo je potrebno poravnati pred montažo), priznamo 2% 
popusta  

 

- Možnost obročnega plačila;    
- 3 obroki brez obresti: 1/3 ob naročilu, 1/3 pred montažo ter 1/3 en mesec po montaži  
 
 
 
Za potrditev naročila se šteje plačilo avansa ali prvega obroka na račun podjetja MODUL 

pohištveni design d.o.o.  


