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CUBE CARE KOMFORTNÍ PROFILACE 
Obě strany matrace mají profilaci ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace. 
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku a pomáhají tak zabránit přeležení.

STUDENÁ PĚNA FLEXIFOAM® HR-XF SOFT/HARD 
robustní pěna 30 kg/m3 se zvýšenou pevností. 
Pružná (snadno se budete otáčet), vzdušná a odolná pěna.
Termoregulace a odolnost.

zdravotně nezávadné
materiály

100.000x
mechanicky

testováno

HYBRIDNÍ PRUŽNÁ PĚNA HY.Blue
Nejodolnější pěna všech dob. Spojuje výhody studené 
pěny (vzdušnost+ pružnost), latexu (termoregulace,
nezničitelnost) a paměťové pěny (přizpůsobivost). 
Funguje jako Spine Protector (zóna ochrany páteře) 
navíc s funkcí zvýšené schopnosti odvádět 
z jádra vzdušnou vlhkost. Vysoký objem cca 40 kg/m3.
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Vysoká ortopedická zónová matrace pro velké i malé, těžké i lehké.
Nabízí komfortní pocit ležení, zdravotní profilaci na obou stranách, hybridní konstrukci bez lepidel 
a multifunkční pratelný potah s přírodními vlákny a paměťovou pěnou. Ideální volba pro bolavá záda a klouby.

Rádce
pro

výběr matrace
= Dr.Sleep Expres =

uvnitř!

Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. 
Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání 
a pocení či přílišného ochlazování. 

Medical Concept Plus VISCO-CLIMA. Potah s přírodními vlákny 
Tencel® Lyocell®. Dvojdílná konstrukce: 1/2 potahu s paměťovou pěnou 
(pratelná na 30 °C); 1/2 potahu s dutými vlákny (pratelná na 60 °C). 
Odolné šití overlock. Ventilační 3D mřížka s funkcí Thermo Control.
Paměťová (visco) pěna v potahu. Pohodlí, kopírování těla, odlehčení kloubů a relaxace. 
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PROTECTOR

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

–     tuhosti     +

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
11.990 Kč
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
19.490 Kč AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

24 cm / 14.990 Kč / 1+1  29.980 Kč

Strana HARD

Strana SOFT



New Dewine 1+1
New Dewine Blue 1+1
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PRATELNÝ (60 °C), DVOJDÍLNÝ POTAH WELLNESS
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. S funkcí odvodu 
statického náboje pro hluboký spánek. Speciální odvětrávací systém potahu zajišťuje termoregulaci.

Matrace s hybridní pružnou stranou. Hybridní pěna Blue spojuje ty nejlepší 
vlastnosti studené i paměťové pěny a latexu: Je pružná, prodyšná, 
má optimální tuhost, vynikající termoregulaci, 
pomáhá omezit pocení a je super odolná.
 

zdravotně nezávadné
materiály

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

100.000x
mechanicky

testováno

Ortopedické matrace se studenou pěnou a ložnou plochou z paměťové nebo hybridní pěny.
Jsou samozřejmě variabilní: vyberte si výšku matrace a profilaci paměťové pěny!

Matrace s paměťovou a pružnou stranou. Je úžasně pohodlná. 
Přidali jsme na vzdušnosti, maximalizovali termoregulaci 
a noční pocení omezili na minimum. Zvýšili jsme pružnost, 
pevnost a odolnost matrace.

TECHNOLOGIE 
VYVINUTÁ

PRO ZDRAVOTNÍ
MATRACE

CubeCare profilace
snižuje tlak na tělo

NEW DEWINE

PAMĚŤOVÁ (VISCO) PĚNA
Vyrobená za použití přírodních surovin:
lepší elasticita a antialergické vlastnosti.
Super pohodlná, uleví kloubům.

CUBE CARE KOMFORTNÍ PROFILACE
Tužší strana matrace je vybavena profilací
ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace.
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.

RAMENNÍ KOLÉBKY
Omezují tlak a ochrání 

ramenní klouby při spánku na boku.

NEW DEWINE BLUE

Wellness

Classic

–     tuhosti     +
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HYBRIDNÍ PRUŽNÁ PĚNA 
Elastická vrstva zvyšující odrazovou 
pružnost, vzdušnost a pocitovou pevnost 
matrace. Zajišťuje optimální klima, 
čímž napomáhá předcházení pocení.

CUBE CARE KOMFORTNÍ PROFILACE
Tužší strana matrace je vybavena profilací
ve tvaru kostek, vyvinutou pro zdravotní matrace.
Kostky CubeCare optimalizují rozložení tlaku
a pomáhají tak zabránit přeležení.

RAMENNÍ KOLÉBKY
Omezují tlak a ochrání 

ramenní klouby při spánku na boku.

ANTIBAKTERIÁLNÍ DVOJDÍLNÝ PRATELNÝ POTAH (60 °C)
Vysoký 49% podíl přírodních vláken Tencel® / viskóza s povrchovou úpravou AegisTM

(antibakteriální a protiroztočové vlastnosti, zamezuje tvorbě živného prostředí pro roztoče
a je prevencí vzniku plísní. Prošívaný klimatizačními vrstvami dutých vláken.

18 cm / 10.990 Kč / 1+1  21.980 Kč

20 cm / 11.990Kč  / 1+1  23.980 Kč

22 cm / 12.990 Kč / 1+1  25.980 Kč

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
8.800 Kč (18 cm)
9.600 Kč (20 cm)
10.400 Kč (22 cm)
11.200 Kč (24 cm)
12.000 Kč (26 cm)
12.800 Kč (28 cm)

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

24 cm / 13.990 Kč / 1+1  27.980 Kč

26 cm / 14.990 Kč / 1+1  29.980 Kč

28 cm / 15.990 Kč / 1+1  31.980 Kč

AKČNÍ CENY A CENY ZA 1+1 NEW DEWINE & NEW DEWINE BLUE
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
14.290 Kč (18 cm)
15.590 Kč (20 cm)
16.890 Kč (22 cm)
18.190 Kč (24 cm)
19.490 Kč (26 cm)
20.790 Kč (28 cm)



2x SUPER VZDUŠNÝ PAMĚŤOVÝ
POLŠTÁŘ LENOŠEK!

55 x 40 x 13 cm

DÁREK

Matrace s línou pěnou (visco, paměťová pěna) pro maximální komfort a hluboký spánek. 
Vysoce vzdušný hřebenový zámek vrstev, díky kterému není potřeba použití lepidel. 
Luxusní potah Wellness line s CNC proševem a 3D klimatizační mřížkou 
Thermo&Air Control je pratelný na 60°C.

Detica Plus 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

80.000x
mechanicky

testováno

Vysoká robustní, ortopedická matrace. Vysoká nosnost a tuhost.
Střední část sendvičového jádra z pěny Flexifoam® vysokého objemu
Zvýšená opora při vstávání. Vhodná pro alergiky.
*Tužší strana do 150 kg. Měkčí strana do 130 kg. 
Pratelný potah s kašmírovými vlákny (60°C.)

kokosové
vlákno 150*

ergonomicky testováno

–     tuhosti     +

  5let      
záruka

na jádro

20
cm

24
cm CubeCare profilace

snižuje tlak na tělo

CUBECARE PROFILACE
Snižuje tlak na tělo. Každá kostka reaguje samostatně. Uspořádáno do 7 anatomických zón.

PÁNEVNÍ ZÓNA
Zóna s upravenou tuhostí
pomáhá správně rozložit

tlak v oblasti kyčlí.

KOKOSOVÁ VLÁKNA
Masivní 2 cm vrstva 100% kokosových vláken pro tuhost a stabilitu.

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm + 1x Lenošek: 
8.000 Kč (20 cm); 8.800 Kč (24 cm).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm + 2x Lenošek: 
12.290 Kč (20 cm); 14.290 Kč (24 cm).AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

20 cm / 9.990 Kč   / 1+1  19.980 Kč

24 cm / 10.990 Kč / 1+1  21.980 Kč

Comfort Air 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

100.000x
mechanicky

testováno

LUXUSNÍ PATELNÝ POTAH WELLNESS LINE S 3D VENTILACÍ (60 °C)
Speciální odvětrávací systém potahu skvěle spolupracuje s jádrem matrace 
a pomáhá udržet  lůžko suché a hygienicky čisté.

zón

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
8.480 Kč (18 cm)
9.280 Kč (22 cm)
10.080 Kč (26 cm)

AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

18 cm / 10.590 Kč / 1+1  21.180 Kč

22 cm / 11.590 Kč / 1+1  23.180 Kč

26 cm / 12.590 Kč / 1+1  25.180 Kč

HŘEBENOVÝ ZÁMEK
Vysoce vzdušný Nelepený spoj.

Ideálni pro alergiky - vysoká hygiena lůžka.
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STRANA SOFT
VISCO pěna s profilací ve tvaru vlnky, která pomáhá k uvolnění svalstva. Měkčí strana.

STRANA HARD
Tužší strana s 5-zónovou masážní profilací



Matrace s unikátním vlnovým jádrem (SpineProtector pro ochranu 
páteře). Kombinuje pěny různých tuhostí ve vlnách. Díky tomu 
má matrace perfektní ortopedické vlastnosti . 7 - zónová profilace 
s provzdušníjícími kanálky, které mění v matraci vzduch s každým 
pohybem těla - technologie AirForce. 

Mosecco Bio 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

100.000x
mechanicky

testováno

bez lepení
jádro s nelepeným

zámkem

GEL        
HYBRIDE

S4420GT

HR
XF studená

pěna

Robustní partnerská matrace s velkým rozdílem v tuhosti stran. Hybridní gelová pěna 
S-GT snoubí hebkost latexu s dokonalou distribucí tlaku gelových matrací (Gel-Touch).
Nelepené jádro s provětrávacími kanálky. Super pružná tuhá strana a super jemná 
kopírující hybridní pěna na měkčí straně. Speciální termoregulační látka 
i potah Tencel® Lyocell® s 3D paropropustnou mřížkou. 

–     tuhosti     +
145

VZDUŠNÉ
nelepené jádro

pro pevné i polohovací
lamelové rošty ergonomicky testováno

24
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LUXUSNÍ PATELNÝ POTAH TENCEL® s přírodními vlákny a 3D VENTILACÍ (60 °C)
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. Stylové ornamentální 
prošívání drží tvar. S funkcí odvodu statického náboje pro hluboký spánek. Speciální odvětrávací systém potahu
skvěle spolupracuje s jádrem matrace. Zajišťuje termoregulaci, tedy spánek bez přehřívání  a pocení či přílišného 
ochlazování.

NELEPENÝ ZÁMEK
Vzdušný nelepený zámek,

kterýdíky cirkulaci vzduchu
omezuje pocení.

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
13.120 Kč
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
21.310 KčAKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

24 cm / 16.390 Kč / 1+1  32.780 Kč

FF
Flexifoam®

pěna

Glacier 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

80.000x
mechanicky

testováno
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LUXUSNÍ PATELNÝ POTAH TENCEL® s přírodními vlákny a 3D VENTILACÍ (60 °C)
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje a omezuje pocení.
 S funkcí odvodu statického náboje pro hluboký spánek. Je vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.

zón
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záruka
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AKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

22 cm / 11.290 Kč / 1+1  22.580 Kč

24 cm / 12.290 Kč / 1+1  24.580 Kč

26 cm / 13.290 Kč / 1+1  26.580 Kč

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
9.040 Kč (22 cm); 9.840 Kč (24 cm); 10.640 Kč (26 cm).
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
14.680 Kč (22 cm); 15.980 Kč (24 cm); 17.280 (26 cm).



AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
4.790 Kč
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
7.790 KčAKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

21 cm / 5.990 Kč / 1+1  11.980 Kč

Ortopedická sendvičová matrace s vysoce vzdušným nelepeným spojem, 
tvořeným anatomickou vlnkou. Pratelný prošívaný dvojdílný potah 
s klimatizačními vrstvami pro omezení pocení.  

FF
Flexifoam®

pěna

Selly Plus 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

40.000x
mechanicky

testováno
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PRATELNÝ POTAH  RELAXTIC (60 °C)
Klimatizační vrstva dutého vlákna zvyšuje prodyšnost, izoluje a omezuje pocení. S funkcí odvodu 
statického náboje pro hluboký spánek. Je vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.

bez lepení
jádro s nelepeným

zámkem

NELEPENÝ ZÁMKOVÝ SPOJ
Záruka dokonalé vzdušnosti, hygieny a omezení pocení. S každým pohybem těla 
se v jádru matrace vymění vzduch. Pěny Flexifoam® s vysokou prodyšností.

STRANA SOFT
Měkčí strana matrace s jemnou masážní profilací. Ideální pro podporu správného prokrvení 
pokožky a úlevu stresem znaveného svalstva.

Pružná a odolná ortopedická, zónová matrace s vysoce vzdušným 
nelepeným spojem. Hybridní pěna nejvyšší kvality, rozdílná tuhost 
strana ramenní zóny předurčují matraci pro široké použití od dětí 
až po seniory, včetně náročnějších spáčů.

Denova 1+1
zdravotně nezávadné

materiály

50.000x
mechanicky

testováno

bez lepení
jádro s nelepeným

zámkem

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 
7.590 Kč
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 
11.990 KčAKČNÍ CENA 1+1 (za 2 jednolůžka nebo 1 dvojlůžko).

22 cm / 8.990 Kč / 1+1  17.980 Kč

PRATELNÝ POTAH  ALOE VERA (60 °C)
Mikrokapsle z přírodního extraktu z Aloe Vera. Tato rostlina má léčivé a zklidňující vlastnosti, při užívání uvolňuje 
aroma, které má antiseptické a antialergické účinky. Potah je prošívaný dutým vláknem a vyrobený ze 2 částí - snadná manipulace.
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NELEPENÝ ZÁMKOVÝ SPOJ - 5 ZÓN
Záruka dokonalé vzdušnosti, hygieny a omezení pocení. S každým pohybem těla 
se v jádru matrace vymění vzduch. Ortopedická 5- zónová konstrukce.

STRANA HARD
Tužší strana matrace z pěny Flexifoam®

STRANA SOFT
Měkčí strana matrace z hybridní pěny.

STRANA HARD
Tužší strana matrace z pěny Flexifoam®
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Seznam prodejen na: www.delcon-nabytek.cz

Akce probíhá do odvolání. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH. Platí pro rozměry matrací 90x200, 80x200, 
85x195, 90x190, 80x195, 100x200 cm. Atypické rozměry do rozměru 100x200 cm je možné zakoupit 
s přirážkou 10%. Matrace je možno dodat také v prodlouženém provedení: +10 cm = +10%, +20 cm = +20%. 
Matrace v akci 1+1: namísto 2 ks v typickém rozměru jednolůžka lze odebrat 1 ks matrace v rozměru 140x200, 
160x200 nebo 180x200 cm (např. místo 2 matrací 90x200 můžete mít za stejnou cenu 1 ks matrace rozměru 
180x200 cm). NOVĚ LZE DODAT ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY TÉŽ ROZMĚRY 120x200 cm  a 200x200 cm 
(včetně prodloužených variant a atypů). Tiskové chyby a změny v akci vyhrazeny. 

Odolná sendvičová matrace s velice jemnými, provzdušňovacími 
anatomickými zónámi. Střední část sendvičového jádra 
z pěny Flexifoam® vysokého objemu, díky tlakovému pojení. 
Ortopedické, stabilní a komfortní jádro. Potah Relaxtic, 
s dutým vláknem. Pratelný na 60°C. Výška 16 cm.

60°C

pro pevné i polohovací
lamelové rošty

zdravotně nezávadné
materiály

eko lepení
nezávadné lepení

na vodní bázi

40.000x
mechanicky

testováno

s tradicí od roku 1998

AKČNÍ CENA 120 x 200 cm: 3.330 Kč 
AKČNÍ CENA 200 x 200 cm: 5.400 Kč 

AKČNÍ CENA za 1 ks.

16 cm / 2.080 Kč / 1ks  4.160 Kč

FF
Flexifoam®

pěna

Thaya DUO 90/180 x 200 cm 
Dvě matrace Thaya  v rozměru 90 x 200 cm v potahu, spojeném ve švu 
tak, aby při rozložení tvořili jednu velkou matraci 180 x 200 cm.

AKČNÍ CENA za 1 ks.

12 cm / 3.990 Kč / 1ks  5.990 Kč

24
cm

Složená Rozložená

12
cm

Nákup na splátky bez navýšení na 10 měsíců.


