
60°C

60°C

60°C

190 kg190 NOSNOST

25 cm25 VÝŠKA

140 kg140 NOSNOST

GRACIE lux

POLAR plus

PALOMA bio

www.delcon-nabytek.cz

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

• matrace • rošty • polštáře
AKCE

6  let6  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

Tužší matrace 
s vysokou nosností

- pěna POLARGEL/GREENGEL
 pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3 

- FYZIOSYSTÉM – 5 zón tuhosti
- potah ALOE VERA prošitý s PES 

vláknem – gramáž 200 g/m2

Maximální 
komfort s línou pěnou
- vrchní deska: viscoelastická – líná pěna o hustotě 50 kg/m3 
- komfortní značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3

- spodní profil: tužší antidekubitní deska ze značkové pěny 
  ELIOCELL  o hustotě 28 kg/m3  
- FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti
- potah ALGUA prošitý 
   s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

HARD

HARD

SOFT

SOFT

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
18, 20, 24 cm

Oboustranná matrace 
s přírodní pěnou BIOGREEN

- vrchní a spodní profil BIOGREEN – přírodní pěna
- střední profil – značková pěna ELIOCELL

 o vysoké hustotě 35 kg/m3

- 2 tuhosti stran, výběr ze 3 různých výšek
- FYZIOSYSTÉM – 7 zón rozložení hmotnostit 

-potah LYOCELL prošitý 
s PES vláknem – gramáž  300 g/m2

BIOGREEN
ELIOCELL o vysoké hustotě
BIOGREEN

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Tuhost: Výška:
20 cm

10350 Kč 
6900 Kč - 18 cm

10935 Kč
7290 Kč - 20 cm

13035 Kč
8690 Kč - 24 cm

12290Kč
7850 Kč

9460Kč
6720 Kč



60°C

60°C

60°C

24 cm24 VÝŠKA

OLIVER comfort

OSORNO new

TALCA

3  roky3  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

2  roky2  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ
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www.delcon-nabytek.cz

Oboustranná komfortní matrace
- vrchní deska: značková pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3 

- spodní deska: značková měkčená pěna ELIOCELL o hustotě 28 kg/m3 

- potah ALGUA prošitý s PES vláknem  – gramáž  200 g/m2

SOFT

HARD

Oboustranná 
matrace se svěží pěnou AIRGEL
- AIRGEL – velmi přizpůsobivá, vzdušná a svěží pěna,   
   zajišťuje příjemné klima během spánku
- potah AGUA s výtažky z mořských řas, prošitý
  s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Nosnost:
do 130 kg

HARD

SOFT

vzdušná pěna AIRGEL
měkčená ELIOCELL pěna o hustotě 28 kg/m3

antibakteriální komfortní pěna

Komfortní 
pěnová matrace

s rozdílnou tuhostí stran
- ze značkových měkčených pěn 

ELIOCELL o různých hustotách
- 5 zón tuhosti – individuální opora pro celé tělo

- potah STANDARD – antialergický, 
snímatelný, pratelný 

HARD

SOFT

STANDARD 

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Nosnost:
do 120 kg

Výška:
20, 24 cm

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Nosnost:
do 130 kg

Výška:
20 cm

1+1
 za 2 ks

10990 Kč

1+1
 za 2 ks

8970 Kč

1+1
8480 Kč - 20 cm

9880 Kč - 24 cm

za 2 ks  



60°C

150 kg150 NOSNOST

60°C

25 cm25 VÝŠKA

REGINA antibac

ROSANA  polargel
5  let5  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ

LEPENÍ

Airspring

Vstávání z matrace už není problém!

Speciálně zpevněný bok
Speciálně zpevněný bok matrace pro 
snazší vstávání z postele. Na boční strany 
matrace byla použita tužší pěna vysoké 
objemové hustoty, pro stabilní oporu. 
Komfort lehacích ploch zůstal zachován. 

Pro matraci ROSANA polargel 
příplatek 330,- Kč za SENIOR úpravu.

4  roky4  ZÁRUKA EKOLOGICKÉ
LEPENÍ

ROSANA  polargel
s úpravou SENIOR

Tuhost:
SOFT strana – 
HARD strana – 

Výška:
25cm

Matrace 
s antibakteriální pěnou 
SANITIZED, vhodná pro alergiky 
- vrchní profil: antibakteriální komfortní pěna SANITIZED 
- jádro matrace: komfortní  značková pěna ELIOCELL o hustotě 25 kg/m3 
- spodní deska: viscoelastická – líná pěna o hustotě 50 kg/m3 
- FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti
- potah ALOE VERA prošitý s PES vláknem – gramáž 200 g/m2

Extrémně vzdušná 
a komfortní matrace 

- komfortní výška matrace,
- vysoká nosnost matrace 

- vrchní desky – pěna POLARGEL/GREENGEL 
o hustotě 55 kg/m3 a pěna NIGHTFLY

-  jádro matrace – pěnové pružiny AIRSPRING, 
 značková  pěna ELIOCELL o hustotě 35 kg/m3

- spodní deska: antibakteriální pěna SANITIZED 
- FYZIOSYSTÉM – 7 zón tuhosti

- potah LYOCELL prošitý s PES vláknem – gramáž 300 g/m2

unikátní systém „pěnových pružin“, 
excelentní vzdušnost jádra matrace, 

detailní kopírování těla

HARD

SOFT

antibakteriální pěna SANITIZED
značková pěna ELIOCELL 
líná pěna

Tuhost: Nosnost:
do 130 kg

Výška:
18/22/24 cm

Stop pocení!

11280 Kč - 18 cm

12550 Kč - 22 cm

13400 Kč - 24 cm

za 2 ks  
1+1

13970Kč
8930 Kč

v úprave SENIOR

9260 Kč



60°C

LONDON herbal/
PARIS herbal

LONDON/PARISTERMOPUR

PŘISTÝLKA visco

PŘISTÝLKA nightfly

DOUBLE mobil T5

DOUBLE NV

DOUBLE BV

2  roky2  ZÁRUKA

2  roky2  ZÁRUKA

www.postelin.cz

E-shop:

2  roky2  ZÁRUKA 10 let na rám10 ZÁRUKA

- 2 různé výšky 6 a 8 cm
- zvyšuje zásadně komfort spánku

 

polohovatelný lamelový rošt 
Výška roštu: 5 cm
Nosnost: 120 kg 
Systém umožňující přístup do úložného 
prostoru zdvihnutím polohovací části

polohovatelný 
lamelový rošt s bočním výklopem
Výška roštu: 7 cm
Nosnost: 120 kg
Systém umožňující přístup do úložného prostoru

motorový
polohovatelný lamelový 
rošt s elektrickým pohonem 
Výška roštu: 5 cm
Nosnost: 120 kg
Rošt má bezkabelové ovládání 

viscoelastická  –líná pěna o hustotě 50 kg/m3 
komfortní

pěna NIGHTFLY 

potah ANTIALERGIC prošitý 
s PES vláknem – gramáž  
200 g/m2 

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS,
72 x 42 x12 cm – LONDON
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR,  možnost praní

Typizované rozměry: 60 x 39 x 11 – 6 – 8
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, 
možnost praní

Rozměry: 60 x 43 x 10 – 11 – PARIS Herbal
72 x 42 x 12 cm – LONDON Herbal
Potahová látka: odnímatelný potah VELUR, 
možnost praní

akční cena

2390 Kč

akční cena

2390 Kč

akční cena

4455 Kč

Cenová bomba!

akční cena

1070 Kč
akční cena

1480 Kč akční cena

2050 Kč
akční cena

1270 Kč akční cena

1910 Kč

2900Kč - 6 cm

3350 Kč - 8 cm

akční cena

2900 Kč - 6 cm

3350 Kč - 8 cm

akční cena

®


