
Výška matrace cca: 20 cm

Maximální doporučená nosnost: do 130 kg

Doporučené uložení: pevný i lamelový rošt

Záruka: 3 roky

Potah: aloe vera

Akce I+1
DELCON CELIE 1+1
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rOZkLáDaCí sEDaCí sOuPraVa 
DEL-9159

POstEL karIN

- moderní rozkládací sedací souprava s úložným prostorem
- rozměr: 257 x 175 cm
- akce na látku Preston 29

-  kvalitní pur matrace o nosnosti 160 kg
- polohovací lamelový rošt
- velký úložný prostor
- rozměr 180 x 200 cm

16.990 Kč

8.990 Kč

7.990 Kč

noVInka

Vezmete sI 

zdArmA 

domu



2 3

obyVaCI 
steny
ObýVaCí stěNa DEL-020

-  rozměr 320 x 58 x 198 cm, prostor  na tV 120 x 58 x 80 cm
-  LED v ceně
-  barva wenge + dub sonoma, možno též objednat v barvě 

wenge + jilm 

10.750 Kč

ObýVaCí stěNa DEL-4260 ObýVaCí stěNa DEL-6013 
12.660 Kč 8.250 Kč

- rozměr 305 x 200 cm, šířka prostoru na tV 120 cm
- barva dub sanremo tmavý + tmavě šedý LEsk
- LED osvětlení za příplatek 800 kč  (celkem za obě vitríny)

- barva dub sanremo, hrana abs
- rozměr 280 x 42 x 191 cm
- možno dokoupit komodu 90 x 44 x 91 cm  za 2.890 kč
- možno dokoupit skříň 80 x 54 x 191 cm za 4.100 kč
- možno dokoupit LED osvětlení za 500 kč 

11.990 Kč 
ObýVaCí stěNa DEL-4223 - barva dub sanremo světlý, cappuccino lesk

- délka 300 cm, výška 200 cm, tV stolek šířka 120 cm.
- osvětlení není v ceně, možno objednat za příplatek 500 kč

ObýVaCí stěNa DEL-4083
10.110 Kč

- LED osvětlení v ceně
-  barva wenge + jasan,  

nebo dub sonoma (celá)
-  rozměr  280 x 58 x 198 cm,  

prostor na tV 120 x 58 x 90 cm

Dub sONOMa

wENgE + Dub sONOMa

ObýVaCí stěNa DEL-022 
6.990 Kč

ObýVaCí stěNa DEL-5023 - barva dub šedý
-  rozměry: dolní vitrína 61 x 32 x 118 cm, horní vitrína 61 x 32 x 116 cm,  

rtV 180 x 42 x 31 cm, police 138 x 18 x 20 cm
- LED osvětlení za příplatek 500 kč / 2 police

5.440 Kč 

- barva dub sanremo + bílý lesk
-  sestava se skládá z: vitrína 70 x106 x 35 cm, skříňka: 70 x 106 x 35 cm,  

police: 170 x 40 x 26 cm, tV stolek: 170 x 43 x 42 cm
-  možno dokoupit LED osvětlení za příplatek 500 kč vitrína

DEL-023  
rozměry: 138 x 106 x 35 cm
3.550 Kč

DEL-024 
rozměry: 80 x 195 x 52 cm
3.330 Kč

ObýVaCí stěNa DEL-4081
7.550 Kč

- barva dub sonoma + wenge, rozměr 300 x 42 x 190 cm
- LED osvětlení za příplatek 500 kč
-  rozměry: vitrína 60 x 35 x 192 cm, skříňka 80 x 30 x 97 cm,  

police 150 x 21 x 20 cm, tV stolek 160 x 42 x 42 cm

ObýVaCí stěNa DEL-4206 - barva dub Monument
- LED osvětlení za příplatek 500 kč / vitrína
-  rozměry: komoda 102 x 42 x 87 cm, tV stolek 167 x 49 x 48 cm,  

vitrína 59 x 42 x 194 cm, police 150 x 20 x 23 cm
- možno dokoupit konferenční stolek za 1.390 kč

Dub MONuMENt

8.880 Kč

konferák 
67 x 67 x 47 cm 
1.390 Kč

ObýVaCí stěNa DEL-5096

-  sestava : vitrína 56 x 42 x 192, komoda 76 x 42 x 127, tV stolek 137 x 42 x 53 a police 120 x 18 x 32 cm
- patinovaná lišta z masivního dřeva
- sektor, na výběr dalších 20 dílů
-  LED podsvícení za příplatek, 900 kč u tV stolku, 700 kč u vitríny nebo komody
- na výběr v barvě jasan bílý, jasan tmavý a jasan světlý

9.990 Kč

lesk

lesk

led
osVetleni  

V Cene

led
osVetleni  

V Cene
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ObýVaCí stěNa DEL-031 ObýVaCí stěNa DEL-6016 

ObýVaCí stěNa DEL-4263 ObýVaCí stěNa DEL-6019

ObýVaCí stěNa DEL-5112 ObýVaCí stěNa DEL-6017

8.550 Kč 9.990 Kč

7.660 Kč 7.550 Kč

5.100 Kč11.250 Kč

- barva antracit lesk + alpská bílá
-  obývací stěna má v balení jak závěsy pro zavěšení na stěnu, 

tak nožičky pro postavení na podlahu (stejné jako komoda)
-  v sestavě 2x tV stolek 120 x 40 x 32 cm,  

2x vitrína 40 x 29 x 122 cm, 2x police 90 x 20 x 10 cm
- možno dokoupit komodu 135 x 40 x 88 cm za 3.650 kč

- barva bílá mat + černá lesk (sklo), úchyty černý lesk
-  rozměry: tV stolek 195 x 46 x 36 (66), skříňka 65 x 36 x 100,  

vitrína 130 x 36 x 82, police 178 x 34 cm
- celková délka 326 cm
- působivé LED prosvícení polic v ceně 

- barva bílá + šedý LEsk
-  rozměr: 2 x vitrína 41 x 29 x 121 cm, police 100 x 25 x 60 cm,  

2 x tV stolek 100 x 40 x 37 cm
- LED osvětlení za příplatek 300 kč / vitrína

-  rozměry: tV stolek 198 x 48 x 33, vitrína 66 x 35 x 108,  
závěsná vitrína 66 x 35 x 109, police 138 x 22 x 12 cm

- barva dvířek antracit metalický lesk + šedý korpus
- za příplatek 1.850 kč působivé podsvícení skříněk dle obrázku
- bezúchytový systém otevírání 

- uvedená cena za barvy dub sonoma nebo bílá mat
- možno též v černém lesku + korpus bílá mat za 6.250 kč
- rozměry: 2x vitrína 50 x 87, tV stolek 160 x 33, police 135 cm
- LED osvětlení za příplatek 500 kč pro 2 vitríny

-  rozměry: tV stolek 200 x 52 x 31, tV stolek 100 x 52 x 31,  
2x vitrína 75 x 35 x 120, 2 ks polic

- celková délka 300 cm
- barva bílá strukturovaná (textura pomeranče) + černá lesk
- LED osvětlení polic za příplatek 500 kč / 2 police

ObýVaCí stěNa DEL-4071 ObýVaCí stěNa DEL-6018-  rozměry: tV stolek 270 x 33 x 48 cm, závěsné skříňky: 150 x 52 x 27 cm,  
police: 150 x 20 x 20, malá police: 120 x 20 x 20 cm

- možno dokoupit komodu 135 x 42 x 54 cm za 2.350 kč
- na výběr barvy bílá + bílý lesk a bílá + černý lesk za stejnou cenu

-  rozměry: 2x kontejner 50 x 45 x 40, tV stolek se zásuvkami  
150 x 45 x 40, police 150 x 20 x 30, závěsná skříňka 50 x 37 x 118, 
závěsný regál 50 x 24 x 118 cm

- celková délka 250 cm
- barva dvířek černá mat + bílý lesk, korpus bílá a černá mat 

5.990 Kč 7.250 Kč

komoda 
DEL-031/k
3.650 Kč

kOMODa 2.350 kč

bíLá + čErNý LEsk

ObýVaCí stěNa DEL-4072 ObýVaCí stěNa DEL-4074
- dolní skříňka 220 x 38 x 46, 2 vitríny 55 x 59 x 29 cm, police 165 x 25 x 22 cm
- barva bílá + černý lesk
- LED osvětlení: za příplatek 500 kč/2 police

5.150 Kč
-  rozměr: dolní skříňky 2 ks 120 x 29 x 46 cm, horní skříňky 3 ks 60 x 27 x 30 cm,  

vitrína 45 x 100 x 30 cm, police 120 x 11 x 22 cm
- na výběr barvy: bílá + černý lesk, bílá + bílý lesk
- LED osvětlení: za příplatek 500 kč / 2 police

 6.550 Kč
komoda DEL-4073 
3.330 Kč

- rozměr: 165 x 83 x 35 cm 
- barva bílá + černý lesk
- LED osvětlení: za příplatek 300 kč

též v bílé barvě

lesK

ObýVaCí stěNa DEL-6014 ObýVaCí stěNa DEL-6015 
8.350 Kč 4.550 Kč

- rozměr 270 x 45 x 191 cm
- barva sosna anderson
- možno dokoupit LED osvětlení za 500 kč 

- rozměr 260 x 40 x 172 cm
-  dostupné barvy šedý grafit  

+ dub sonoma, nebo dub  
sonoma + šedý grafit

-  LED osvětlení za příplatek 500 kč 

DEtaIL PrOVEDENí šEDý grafIt + Dub sONOMa

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

led
osVetleni  

V Cene

led
osVetleni  

V Cene
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křeslo LIZa  
115x100x93 cm
6.330 Kč  

dvojsedák LIZa
164x100x93 cm 
7.650 Kč

trojsedák LIZa
213x100x93 cm 
8.950 Kč

LIZa II fs
104x165x93 cm

4.960 Kč

LIZa bOk P
30x100x93 cm

1.600 Kč 

LIZa sofa II f
104x196x93 cm

8.100 Kč

LIZa OtOMaN 
67x185x93 cm

5.120 Kč

LIZa I 55 
55x100x93 cm

3.150 Kč

LIZa I 55 fs 
55x165x93 cm

3.560 Kč

LIZa I 70 
70x100x93 cm

3.350 Kč

LIZa I 70 fs 
70x165x93 cm

3.690 Kč

LIZa bOk L 
30x100x93 cm

1.600 Kč

LIZa II
104x100x93 cm

4.460 Kč

LIZa II fw
104x165x93 cm

6.000 Kč 

LIZa III
153x100x93

5.750 Kč

LIZa III fw 
153x165x93

7.660 Kč

LIZa III fs
153x165x93

6.330 Kč

LIZa sofa III f
153x196x93

9.990 Kč 

LIZa taburEt 
86x43x45 cm

2.190 Kč

LIZa rOh 
133x100 cm / 90˚

4.050 Kč

LIZa rOh I 
164x120 cm / 90˚

5.990 Kč

LIZa rOh II 
130x105 cm / 45˚

4.950 Kč

LIZa rOh III 
77x100 cm / 45˚

3.690 Kč

24.990 Kč 

-  systémová sedačka kde si lze vyskládat vlastní sestavu do L  
nebo do u z jednotlivých dílů

-  ceny platí pro látky: Inari, berlin, sawana, Nubuk, Madryt, hC, andre,  
Casablanca, falco, Elefant, sawana karo

-  za zvýhodněnou cenu možno získat vzorovou sestavy do u a do L v látce  
falco 5 / Madryt 1100 dle obrázku dole. V jiných látkách za cenu dle součtu  
cen jednotlivých dílů.

-  vzorová sestava do u má rozměr 347 x 227 x 93, plocha na spaní 123 x 270 cm, 
skládá se zdílů: bok L, bok P, otoman, Liza III fw, Liza roh, Liza II fs

-  vzorová sestava do L má rozměr 280 x 227 x 93 cm, plocha na spaní  
123 x 270 cm, skládá se z dílů: bok L, bok P, Liza III fw, Liza roh, Liza II fs

- sedák Pur + vlnovcová pružina 

systéMOVá sEDačka DEL-4039

výběr 
látek

PUr

rozkládacíleGeNDA úložný prostor vlnovcová pružina bonellová pružina čalounické pásyuniverzální, možno složit 
do levého i pravého rohuUni

slozte si  
vlAstnI 
sestavu!

vzorová látka falco 5 / Madryt 1100

19.500 Kč

24.990 Kč

ObýVaCí stěNa DEL-6021 ObýVaCí stěNa DEL-4361 
5.750 Kč  4.100 Kč

-  rozměry: vitrína 60 x 38 x 90, tV stolek 138 x 42 x 35,  
police 138 x 20 x 20, závěsná vitrína 90 x 38 x 60 cm

- barva bílá + dub sonoma
- LED osvětelní za příplatek 500 kč / 2 police

- rozměr: 240 x 200 x 42 cm
- barva dub sonoma + wenge
- LED za příplatek 500 kč / 2 police

ObýVaCí stěNa DEL-6022 
-  rozměry: vitrína 59 x 31 x 115, tV stolek 176 x 40 x 28,  

vitrína závěsná 59 x 31 x 113, police 102 x 18 x 16 cm
- barva dub sonoma nebo bílá mat

4.550 Kč
komoda 3.100 Kč

4.990 Kč
ObýVaCí stěNa DEL-5024 - barva dub sanremo tmavý, možno též v buku Iconic

-  rozměry: dolní vitrína 60 x 34 x 117 cm, horní vitrína  
60 x 34 x 115 cm, rtV 176 x 40 x 28, police 138 x 18 x 16 cm

- LED osvětlení za příplatek 500 kč / 2 police

ObýVaCí stěNa DEL-005  - barva bílá + sonoma lanýžová
 -  rozměry: vitrína 60 x 35 x 188 cm, tV stolek 138 x 42 x 37 cm, 

police 150 x 21 x 25 cm, skříňka 60 x 31 x 111 cm 4.660 Kč 

- LED osvětlení za příplatek 300 kč / police
-  možno doobjednat komodu 3D1s částečně 

prosklenou, 140 x 40 x 80 cm, za 3.100 kč 

ObýVaCí stěNa DEL-4078 6.660 Kč
- barva skořicová akácie
- rozměr 270 x 40 x 190 cm

-  LED osvětlení za příplatek 500 kč / 2 police  
 (modrá barva)

- možno dokoupit komodu, rozměr 138 x 33 x 94 cm
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rOhOVá sEDačka DEL-6031 

rOhOVá sEDačka DEL-6032

19.440 Kč

19.990 Kč

16.550 Kč

-  rozměr u-čka 360 x 185 x 85 cm, výška sedáku 42 cm, hloubka 57 cm, 
rozklad 293 x 127 cm

-  rozměr rohovky 289 x 189 x 85 cm, výška sedáku 42, hloubka 50 cm, 
rozklad 222 x 135 cm

- za uvedenou cenu v latkach Inari 91 nebo Inari 100
-  za cenu 19.500 (rohovka), nebo 22.990 (u-čko) tež v dalšich barvach  

Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito

- rohovka 262 x 190 x 80 cm, po rozložení 195 x 125 cm
- u -čko 345 x 190 x 80 cm, po rozložení 295 x 125 cm, má úložný prostor
- potah bahama 33 / haiti 14
-  za cenu 20.990 (rohovka) a 28.500 (u-čko) též v látkách Madryt, Nubuk, 

berlin, Inari, sawana, hC, rito, Casablanka

PUr

PUrvýběr 
látek

rOhOVá sEDačka DEL-5084
13.550 Kč 

- rozměr 302 x 213 x 80 cm
- plocha na spaní 140 x 252 cm
- výška sedáku 39 cm
- látka berlin 01 / Madryt 1100 nebo berlin 01 / Madryt 120
-  za příplatek 1.000 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

PUr bErLIN 01/ MaDryt 1100

- rozměr 255 x 144 x 90 cm, po rozložení 203 x 140 cm
- šířka područí 26 cm, výška sedáku 43 cm
- za uvedenou cenu v látce Inari 91 / Madryt 195 dle vyobrazení
-  za cenu 14.550 kč též v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

- rohovka má záda čalouněné v látce 
- rozměr 281 x 175 x 83 cm, výška sedáku 43, hloubka 64 cm, rozklad 212 x 166 cm
-  za uvedenou cenu v látce Inari 96 / Madryt 1100, za cenu 18.690 kč též v dalších 

barvách Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito

- rozměr 278 x 178 x 102 (68), po rozložení 215 x 125 cm
- potah Inari 100 / Madryt 120
- za příplatek 750 kč též v látkách Merida, berlin, Elefant, Inari, Madryt, sawana, hC a Casablanca

- rozměr 320 x 232 x 88 cm, rozklad 265 x 140 cm (automat)
-   za uvedenou cenu v látkách Inari 100 / Madryt 1100 / Casablanca 

2309 nebo Inari 23 / Madryt 125 / Casablanca 2312
-  za cenu 23.490 kč též v dalších barvách Inari, Casablanca,  

Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito
- rohovka má záda čalouněné v látce 

13.550 Kč

15.690 Kč 19.250 Kč

rOhOVá sEDačka DEL-5037

rOhOVá sEDačka DEL-6023 rOhOVá sEDačka DEL-6044 

rOhOVá sEDačka DEL-6033 

výběr 
látekPUr

rOhOVá sEDačka 
DEL-4051 18.660 Kč

výběr 
látek

výběr 
látekPUr Polohovací 

záhlavníky

výběr 
látekPUr Polohovací 

záhlavníky

sedaCI 
soupraVy

výběr 
látek aUtomat

23.500 KčrECf-2f-OtM bErLIN 01 / MaDryt 120

INarI 96 / MaDryt 1100

INarI 91 / MaDryt 195

INarI 100 / MaDryt 120

MErIDa 7 / MaDryt 120

INarI 100

INarI 100 / MaDryt 1100 / CasabLaNCa 2309

2f-OtM

- rozměr 248 x 218 x 90 (102) cm, po rozložení plocha 189 x 124 cm
- sedák Pur + vlnovcová pružina
-  uvedená cena je za vzorovou látku Merida 7 / Madryt 120, nebo libovolné látky Nubuk a rito
-  dostupné též v látkách Merida, berlin, Elefant, Inari, Madryt, sawana, sawana karo, hC a Casablanca za cenu 19.660 kč 
- 2 výškově nastavitelné záhlavníky v ceně

16.600 Kč

Inari 23 / Madryt 125 / Casablanca 2312

hr 
PUr

hr 
PUr

hr 
PUr
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13.330 Kč 
- rozměr 265 x 159 x 84 cm, po rozložení 200 x 143 cm
-  cena platí pro látky hC 76 / Madryt 1100, Casablanca 2313 / Madryt 195 a Inari 91 / Madryt 195
-     za cenu 13.990 kč možno vyrobit též v látkách Inari, berlin, sawana, Nubuk, Madryt, hC, andre,  

Casablanca, falco, Elefant, sawana karo

rOhOVá sEDačka DEL-4057

CasabLaNCa 2313 / MaDryt 195 INarI 91 / MaDryt 195 

výběr 
látekPUr aUtomat Uni

- rozměr 256 x 148 x 90 cm, výška sedáku 43 hloubka 55 cm, rozklad 210 x 120 cm
- za uvedenou cenu v látce sawana 21
-  za cenu 12.990 kč též v dalších barvách Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito 

- rozměr 250 x 176 x 85 (71), po rozložení 200 x 122 cm
-   potah sawana 14, Inari 96 nebo Inari 22, chromovaná 

ozdobná lišta na boku
-  za příplatek 750 kč též v látkách Merida, berlin, Inari, 

Madryt, sawana, hC, Casablanca

rOhOVá sEDačka DEL-6024 rOhOVá sEDačka DEL-6045 

rOhOVá sEDačka 
DEL-013

rOhOVá sEDačka DEL-4474

13.690 Kč 
17.250 Kč

rozměr Nubuk, rito ostatní

rohovka 255 x 160 x 70/87 cm 13.690 Kč 15.500 Kč
křeslo 97 x 100 x 86 cm 4.150 Kč 4.750 Kč
taburet 51 x 51 x 39 cm 1.190 Kč 1.350 Kč

výběr 
látek PUr

výběr 
látek Uni

Polohovací 
PodrUče

výběr 
látekPUr

INarI 100 / MaDryt 120

- polštáře v ceně
- barva dřeva regálku na výběr (wenge, sonoma, bílá, černá)

- po rozložení 199 x 143 cm
- vlnovcová pružina + Pur

-  rozměr 270 x 220 x 93 cm,  
plocha po rozložení 120 x 200 cm

- sedák vlnovcová pružina + Pur
-   za uvedenou cenu v látce falco 8 nebo Nubuk 26 
-  za cenu 18.500 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

hC 76 / MaDryt 1100

10.500 Kč 18.750 Kč 

rOZkLáDaCí rOhOVka DEL-4240
12.990 Kč 
- rozměr 250 x 180 x 85 cm, po rozložení 195 x 125 cm
- sedák bonell + Pur 
- cena plati na vyobrazenou látku berlin / Lawa
- za cenu 13.990 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Nubuk

výběr 
látekPUr

bErLIN / Lawa

rOhOVá sEDačka DEL-6025
12.660 Kč 
-  rozměr bez taburetu 209 x 178 x 85 cm, taburet 93 x 79 cm, 

možno přestavit a vytvořit tak lůžko
- za uvedenou cenu v látce Inari 96 / Madryt 120
-  za cenu 15.550 kč též v dalších barvách Inari, Casablanca, 

Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito
- rohovka má záda čalouněné v látce

PUr

- rozměr 264 x 201 x 90 cm, výška sedáku 44 hloubka 50 cm
-  za uvedenou cenu v látkách berlin 01 / Madryt 120  

nebo Etna 85 / Madryt 120
-  za cenu 13.880 kč též v dalších barvách Inari, Casablanca, 

Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito
- rohovka má záda čalouněné v látce

-  rozměr 232 x 148 x 90 cm, výška sedáku 43, hloubka 55 cm,  
rozklad 210 x 120 cm

- za uvedenou cenu v látce Inari 23 / Madryt 125
- za cenu 14.490 kč též v dalších barvách Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito 

11.110 Kč 

11.990 Kč 11.110 Kč 

rOhOVá sEDačka DEL-6026

rOhOVá sEDačka DEL-6027 rOhOVá sEDačka DEL-5040 

Etna 85 / Madryt 120 

výběr 
látek

rOhOVá sEDačka DEL-4054
14.440 Kč
- rozměr 250 x 160 x 82 cm, po rozložení 200 x  140 cm
-  za uvedenou cenu ve vzorové látce Inari 100 / Madryt 120,  

nebo látkách Nubuk a rito
-  možnost doobjednat křeslo, rozměr 100 x 81 x 87 cm za 5.650 kč v Inari 

100 / Madryt 120, Nubuk a rito, v ostatních látkách 5.990 kč
-  za cenu 16.440 kč možno vyrobit též v látkách  Merida, berlin, Elefant,  

Inari, Madryt, sawana, sawana karo, hC a Casablanca

výběr 
látek

- rozměr 260 x 175 x 75 cm, po rozložení 195 x 135 cm
- za uvedenou cenu v látkách berlin 01 / Madryt 120 a sawana 21 / Madryt 1100
-  za cenu 12.000 kč též v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, 

hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

výběr 
látekPUr

sawaNa 21 / MaDryt 1100

výběr 
látek

výběr 
látek

PUr

křEsLO  
DEL-4054 

5.650 kč

INarI 96 / MaDryt 120

bErLIN 01 / MaDryt 120

INarI 23 / MaDryt 125 bErLIN 01 / MaDryt 120

INarI  100 / MaDryt 120

výběr 
látek

hr 
PUr

Polohovací 
záhlavníky

sawaNa 21

sawaNa 14

INarI 22

INarI 96

hr 
PUr

hr 
PUr

hr 
PUr

hr 
PUr
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rOhOVá sEDačka DEL-0008 

rOhOVá sEDačka DEL-4453 

rOhOVá sEDačka DEL-5033 rOhOVá sEDačka DEL-4464 sEDačka DEL-6029
sEDaCí sOuPraVa DEL-6046 

ušák DEL-6030

rOhOVá sEDačka 
DEL-6028 11.250 Kč
-  rozměr 241 x 148 x 90 cm, výška sedáku 43, hloubka 55 cm,  

rozklad 210 x 120 cm
-  za uvedenou cenu v látce sawana 21 / 14 / 21
-  za cenu 13.300 kč v dalších látkách Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, 

Portland, sawana, rito
- rohovka má záda čalouněné v látce 

výběr 
látek

výběr 
látek

výběr 
látek

výběr 
látek

PUr

PUr

PUr

Uni

12.250 Kč
- rozměr 234 x 141 x 88 cm, po rozložení 198 x 144 cm
- sedák Pur + bonell
- uvedena cena platí na vyobrazené látky Inari 95/91 a Inari 28/22 
-      za cenu 12.880 kč možno vyrobit též v látkách Inari, berlin, sawana, 

Nubuk,Madryt, hC, andre, Casablanca, falco, Elefant, sawana karo
-  rozklad automat - snadný rozklad a nešoupe se po podlaze

výběr 
látek

PUr

aUtomat Uni

INarI28/22

13.750 Kč
- rozměr 227 x 160 x 95 cm, po rozložení 204 x 160 cm
- polštářky v ceně
- za uvedenou cenu v látce Inari 91 / Madryt 1100, polštářky Inari 60
-  za cenu 14.750 kč v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, 

falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura Portland

výběr 
látekPUr

11.500 Kč 
- rozměr 247 x 154 x 85 cm, po rozložení 205 x 135 cm
- za uvedenou cenu v látce Inari 91 / 96 dle vyobrazení
-  za cenu 12.500 kč též v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland
- možno dokoupit křeslo za 3.990 kč

výběr 
látekPUr

6.850 Kč 3.490 Kč

trojsedák 8.450 Kč

křeslo 3.500 Kč

5.850 Kč

- rozměr 203 x 140 x 75 cm, po rozložení 203 x 127 cm
-  sedák bonell + Pur
- za uvedenou cenu v látkách dle vyobrazení Inari 91 / 100, nebo Inari 28 / 22
-  za cenu 7.350 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, 

Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

- rozměr 145 x 78 x 63 cm
- za uvedenou cenu v latkach Casablanca 2313, rito 11, rito 22
-  za cenu 3.990 kč též v látkách IInari, sawana, Madryt, Elefant,  

falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

-  rozměr sedačky 205 x 86 x 86, po rozložení 120 x 190 cm, 
křeslo 60 x 85 x 88 cm 

- trojsedák za 8.450 a křeslo za 3.500 v látce Inari 22
-  v dalších barvách Inari a látkách sawana, Madryt, berlin a 

Nubuk za příplatek 1000 kč trojsedák a 500 kč křeslo 

- rozměr 81 x 90 x 103 cm
-  za uvedenou cenu v látkách Inari 61, Inari 96, nebo Inari 27
-  za cenu 6.990 kč též v látkách Inari, Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, sawana, rito

 INarI 28 / 22

výběr 
látekPUr Uni

sEDaCí sOuPraVa DEL-4060

trojsedák     8.220 Kč
rohovka       13.330 Kč

typ rozměr Nubuk, rito ostatní

křeslo 78 x 79 x 85 cm 3.550 Kč 3.890 Kč

trojsedák 221 x 91 x 90 cm 8.220 Kč 8.750 Kč 

rohovka 230 x 160 x 89 cm 13.330 Kč 14.440 Kč

- trojsedák po rozložení plocha 190 x 122 cm  
- rohovka po rozložení plocha 199 x 143 cm
- nožky na výběr v barvě wenge, sonoma, bílá, černá 

výběr 
látekPUr

trojsedák   6.330 Kč 
- pohupovací  křeslo 65 x 75 x 100 cm
-  za uvedenou cenu v látce Inari 95 / 91 dle vyobrazení 
- pohovka 200 x 95 x 100 cm, po rozložení 200 x 122 cm, dřevo ořech
-  za cenu 6.750 kč pohovka, 2.990 kč křeslo též v látkách Inari, sawana, Madryt, 

Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

výběr 
látekPUr

sEDaCí sOuPraVa 
DEL-5046

trojsedák 8.750 Kč

křeslo 3.660 Kč

křeslo          2.850 Kč 

-  za uvedenou cenu v látkách Nubuk a rito
-  za cenu 9.660 kč trojsedák a 3.990 kč křeslo též v látkách Merida, berlin,  

Elefant, Inari, Madryt, sawana,  sawana karo, hC a Casablanca
-  rozměr trojsedáku 212 x 95 x 90 cm, po rozložení 190 x 120 cm, křeslo 71 x 80 x 83 cm

 INarI 95 / 91

rItO 22

INarI 61

INarI 96

INarI 27

 rItO 11

CasabLaNCa 2313

sEDaCí sOuPraVa DEL-4467

výběr 
látekPUr

INarI 95 / 91

 INarI 91 / MaDryt 1100 sawaNa 21 / 14 / 21

INarI 91 / 100 INarI 91 / 96

hr 
PUr
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7.550 Kč 
rOZkLáDaCí POhOVka DEL-4043

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-4250 

- pohovka 198 x 100 x 90 cm, po rozložení 153 x 198 cm
- polštáře v ceně
- rozměr rohové sedačky: 142 x 215 x 90 cm, po rozložení 123 x 214 cm
- rohovku i pohovku možno vyrobit ve všech vyobrazených barvách

32 5

12

rohovka
10.660 Kč 

výběr 
látekPUr aUtomat

7

- rozměr 135 x 80, po rozložení 130 x 195 cm
- uvedená cena platí pro látky dle vyobrazení
-   za cenu 6.600 kč možno vyrobit též v látkách  

Madryt, Nubuk, sawana, berlin, Inari, hC, falco, Casablanka

rito 26 / Madryt 195

výběr 
látekPUrrItO 23 / MaDryt 1100

- rozměr 86 x 81, po rozložen 86 x 198 cm
- uvedená cena platí pro látky dle vyobrazení
-  za cenu 5.600 kč možno vyrobit též v látkách Madryt, Nubuk, sawana, 

berlin, Inari, hC, falco, Casablanka

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-4249

rito 22 / Madryt 195

rito 27 / Madryt 120

výběr 
látekPUr

6.100 Kč 5.100 Kč 

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-4466

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-6035 

4.750 Kč 5.250 Kč

výběr 
látekPUr

- rozměr 100 x 87 x 90 cm, po rozložení 196 x 100 cm
-  za uvedenou cenu v látce sawana 21 / polštář New york (velké foto) 
-  za cenu  5.250 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, 

Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

- rozměr 141 x 78 x 67, po rozložení 188 x 78 cm
- látka Nemo 07 / 08 dle obrázku
-  za 6.750 kč též v látkách Casablanca, Etna, hC, Madryt, 

Portland, sawana, rito 

sawaNa 21 / POLštář NEw yOrk

bErLIN 03 / MaDryt 120

bErLIN 01 / MaDryt 1100

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-4042

rOZkLáDaCí POhOVka 
DEL-4452

- rozměr 203 x 100 x 85 cm, po rozložení 200 x 145 cm
- za uvedenou cenu v látkách dle vyobrazení 
-  za cenu 9.990 kč možno vyrobit též v látkách Inari, berlin, sawana, Nubuk, 

Madryt, hC, andre, Casablanca, falco, Elefant, sawana karo9.250 Kč 9.660 Kč 

- rozměr 198 x 105 x 88 cm, po rozložení 198 x 145 cm 
- za uvedenou cenu v látce dle velkého obrázku sawana 16/25
-  za cenu 10.250 kč též v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, 

Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

výběr 
látekPUr

výběr 
látekPUr

PUr

aUtomatvýběr 
látekPUr

sawaNa 16 / 25

pohoVky

5.990 Kč

4.400 Kč

7.350 Kč
rOZkLáDaCí POhOVka DEL-4441

rOZkLáDaCí POhOVka DEL-5036

rOZkLáDaCí POhOVka DEL-4449

-  rozměr 198 x 88 x 95 cm, po rozložení 116 x 198 cm
- na výběr červená, fialová, modrá a zelená dle vyobrazení
- sedák bonell + Pur
- úložný prostor

- rozměr 196 x 87 x 85, po rozložení 196 x 130 cm
- na výběr ve 3 kombinacích dle obrázků 

- rozměr 204 x 95 x 95, po rozložení 200 x 120 cm
-  lamelový rošt v kovové kostrukci pro kvalitní odpočinek, sundavací 

potah sedáku
- v látkách sawana 13, 14 nebo 80
-  za cenu 8.990 též v látkách Casablanca, Etna, hC, Madryt, Portland, 

sawana, rito 

- rozměr 195 x 90 x 90 cm
- plocha na spaní 195 x 120 cm
-  za uvedenou cenu květy červené, šedé a zelené. V látkách Etna 27 / 22 a Etna 96 / 35 za cenu 4.690 kč
- za cenu 4.990 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito, Mura, Portland

- rozměr 196 x 87 x 75 cm, po rozložení 196 x 130 cm
- za uvedenou cenu v látce dle velké fotky nubuk 26 / hnědý vzor
-  polštáře mají z jedné strany vzor a z druhé stejnou látku jako je na sedáku
-   za cenu 7.990 kč též v dalších látkách Inari, sawana, Madryt, Elefant, falco, 

hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito

PUr výběr 
látek

výběr 
látek

výběr 
látek

PUr

PUr

PUr

Nubuk 26 / hNěDý VZOr

EtNa 96 / 35

EtNa 27 / 22

7.770 Kč 7.330 Kč
rOZkLáDaCí POhOVka DEL-6023 rOZkLáDaCí POhOVka DEL-6022 

Mura 24 / autO

sawaNa 80

sawaNa 14

sawaNa 13

Mura 100 / kEybOarD

Mura 80 / fOrMuLE



16 17

detsky 
nabytek

Dětský POkOj DEL-4094

- na výběr barvy jasan + zelená a javor + bílá
-  v ceně sestavy: postel 90 se dvěmi šuplíky 204 x 96 x 62 cm, regál 59 x 25 x 176 cm, 

police 204 x 25 x 39 cm, skříň s policí a šatní tyčí 90 x 55 x 191 cm
-  laťový rošt k posteli a matrace 90 x 200 cm možno dokoupit - viz strana 20
-  k zelené barvě možno dokoupit PC stolek 104 x 76 x 50 cm za 1.750 kč

8.660 Kč

7.990 Kč

Dětský POkOj 
DEL-5065 

-  rozměry: skříň 80 x 52 x 200 cm, PC stolek 120 x 50 x 75 cm, regál 80 x 43 x 128 cm, police 120 x 22 x 34 cm
-  cena za komplet dle obrázku, možnost sestavit jako jednu obývací stěnu nebo každou skříňku zvlášť
-  barva: šedý korpus, dvířka jasan coimbra, doplňky limeta nebo šafrán
-  možno dokoupit postel se dvěmi šuplíky bez roštu, 204 x 62 x 96 cm
- dvířka lamino 18 mm

2.010 Kč 4.330 Kč
kaNCELářské křEsLO DEL-4136

- rozměr 62 x 50 x 111-120 cm
-  na výběr síťovina černá, modrá, červená, žlutá a 

oranžová, mechanismus tILt

- rozměry 205 x 88 x 63, plocha na spaní 200 x 80 cm
- látky London / sawana 14, rito 27 / Madryt 195, nebo Etna 35 / Madryt 195
-   za příplatek 500 kč též v látkách Inari, sawana, Madryt, falco,  

hC, Casablanca, Nubuk, berlin, rito
- bonellová matrace, úložný prostor

Dětský sEktOr 
DEL-5015

grafit + bílá + modrá

grafit + bílá + fialová

grafit + bílá + zelená iguana

PC stolek  
120 x 50 x 76 cm
790 Kč

regál 1s1D  
40 x 35 x 188 cm
1.790 Kč

postel se šuplíkem / 204 x 94 x 60 cm
3.650 kč
barevné vnitřní police nejsou v ceně, možno dokoupit

komoda 4s 
90 x 42 x 91 cm
2.750 Kč

kontejner  
41 x 47 x 56 cm
1.150 Kč

Pozor - na 
fotce jsou 
3 police

police  
50 x 28 x 20 cm
500 Kč

komoda 1D1k  
121 x 35 x 91 cm
2.660 Kč

závěsný regál  
120 x 35 x 40 cm 
1.300 Kč

skříň 2D  
81 x 52 x 188 cm
2.690 Kč

komoda 3D3s 
121 x 42 x 91 cm

3.100 Kč

Výběr barEV

jasaN + ZELENá

LONDON / sawaNa 14

rItO 27 / MaDryt 1195

EtNa 35 / MaDryt 195

jaVOr + bíLá

1.690 Kč
- rozměr 42 x 40 x 82-94 cm
-  černá koženka + síťovaná látka zelená, 

růžová nebo modrá

VáLENDa DEL-6034

kaNCELářské křEsLO 
DEL-4468

Postel   
2.990 Kč

podstavec
110 x 50 x 42 cm
1 850 Kč 

komoda 4s
90 x 35 x 89 cm
2.000 Kč 

komoda 1D2s
90 x 35 x 89cm
1.750 Kč 

Dětský sEktOr 
DEL-4099

pohovka 
94 x 204 x 60 cm

3.600 Kč

police
35 x 25 x 35 cm
400 Kč

PC stolek  
110 x 52 x 82 cm  
2.100 Kč 

panel
110 x 22 x 60 cm
1.200 Kč

regál w
40 x 35 x 186 cm
1.800 Kč

regál M
40 x 35 x 153 cm
1.500 Kč

skříň
80 x 52 x 186 cm
3.250 Kč

Cena včetně roštu bez matrace, 
matrace 90 x 200 cm viz strana 20

vzorová sestava  
9.850 Kč
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- potah béžová látka dle foto, rám masivní dřevo v barvě ořech
- vhodná matrace 160 x 200  cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- rošt není v ceně
- vnější rozměr 211 x 167 x 111 (35) cm

- potah ekokůže v černé matné barvě dle fotky, dřevěné nožky
- lamelový rošt je v ceně
- vhodná matrace 160 x 200 nebo 2 ks 80 x 200 cm
- vnější rozměr 216 x 164 x 89 cm

Postel 180, Del-4376 

Postel 180, Del-6001

Postel 160, Del-6002

Postel 160, Del-5001

Postel 160, Del-044

10.500 Kč

5.790 Kč

Noční stolek  
Del-5001/Ns 

3.350 Kč 

10.400 Kč

8.250 Kč

5.990 Kč

sKleNěNé KrystAlKy  
v čele postele

Postel 180, Del-4006

Postel Del-4388 

ÚloŽNÝ PRostoR

RÁM MAsIV

VÝBĚR BAReV

VÝBĚR BAReV

8.990 Kč

od 7.770 Kč 

- potah tmavě šedá látka dle foto, nožky v barvě ořech
- vhodná matrace 160 x 200  cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- rošt není v ceně
- vnější rozměr 213 x 193 x 100(36) cm

Postel 160, Del-6003
5.990 Kč

- potah bílá ekokůže
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80x200 cm
- vnější rozměr 174 x 228 x 108 cm
- noční stolek 52 x 47 x 58 cm, potah bílá koženka

- potah ekokůže  v černo-bílé kombinaci dle fotky
- rošt je v ceně
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm
- vnější rozměr 226 x 190 x 94 cm 

-  cena za postel 160 x 200 v latce Madryt 120 dle fotky, bez úlož. 
prostoru, roštu a matrace, vnější rozměr 180 x 230 x 93 (36) cm

- za příplatek 200 kč postel 180 x 200 cm
-  za příplatek 6.000 kč možno dodat se zvedacím roštem a úložným 

prostorem
-  za příplatek 500 kč též v dalších barvách látek Madryt, Nubuk, 

sawana, berlin, Inari, hC, falco, Casablanka

- potah černá ekokůže + skleněné krystaly
- rošt je v ceně
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90x200 cm
- vnější rozměr 193 x 217 x 98 cm  

- potah béžová látka dle foto
- vhodná matrace 180 x 200  cm nebo 2 ks 90 x 200 cm
- lamelový rošt je v ceně
- vnější rozměr 219 x 189 x 105 cm  

- rozměr 216 x 186 x 100 cm
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm 
- dostupné též v rozměru 160 x 200 cm (celková šíře 173) za 8.350 kč
- potah bílá ekokůže
- šíře 180 x 200 neobsahuje rošt, šíře 160 x 200 obsahuje lamelový rošt 

Postel 180, Del-4009

5.490 Kč

8.590 Kč

od 6.990 Kč 

7.450 Kč 

- 217 x 166,5 x 96 (31,5) cm
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- potah ekokůže v bílé barvě
- neobsahuje rošt

- potah černá ekokůže dle fotky
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm
- vnější rozměr 229 x 193 x 118 (43) cm
- neobsahuje rošt 

Postel 160, Del-4005

Postel 180, Del-6005 

Postel Del-6004 

skleněné 
krystalky  
v čele Postele

- cena za postel 160 v látce Madryt 195 dle fotky, bez úložného prostoru, roštu a matrace
- plocha na matraci 160 x 200, vnější rozměr  180 x 220 x 118 (40) cm
- za příplatek 200 kč postel 180 x 200 cm, vnější rozměr 200 x 220 x 118 (40) cm
- za příplatek 6.000 kč možno dodat se zvedacím roštem a úložným prostorem
-    za příplatek 500 kč možno též v dalších barvách látek Madryt, Nubuk, sawana, 

berlin, Inari, hC, falco, Casablanka

ÚloŽNÝ PRostoR

- rozměr 47 x 35 x 42 cm
- cena za potah Madryt 195
-  za příplatek 250 kč též v látkách 

Madryt, Nubuk, sawana, 
berlin, Inari, hC, falco, Casablanka

- 47 x 41 x 55 cm 

- 107 x 46 x 78 cm
- v ceně i zrcadlo výška cca 100 cm
- potažené bílou ekokůží 

stOLEk DEL-4001/Ns

stOLEk DEL-6004/Ns

tOaLEtka DEL-4001/k

2.400 Kč

1.990 Kč
8.250 Kč

1.890 Kč

VÝBĚR BAReV

- 54 x 48 x 46 cm 
- na výběr černý a bílý
- na výběr černá a bílá ekokůže

NOčNí stOLEk DEL-4010

1.790 Kč

- rozměr: 47 x 49 x 46 cm
- potah bílá ekokůže

NOčNí stOLEk DEL-4012

rOšt DEL-4435 

- laťový rošt pro postele 80 x 200 nebo 90 x 200 cm
- 14 dřevěných latí 6,5 cm šíře, tloušťka cca 1,8 cm
-  v nabídce též velikost 160 x 200 a 180 x 200 cm za 750 kč

rOšt DEL-4038
-  rozměr 80 x 200 a 90 x 200 cm za stejnou cenu
- 28 lamel, výška 5 cm, nosnost 120 kg
-  za cenu 1.190 kč rošt bez polohovaní, pevný rošt
-    za cenu 1.890 kč polohovací rošt dle obrázku (ruční polohování 

hlava a nohy), označení CasaNova relax

1.890 Kč

400 Kč

loznICe 
postele 
matraCe

1.190 Kč

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu
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- rozměr: 45 x 40 x 61 cm
-  masivní dřevo v barvě třešeň 

antická + černý kov  
-  dostupný též v bílé barvě + černý 

kov za cenu 2.130 kč

noční stolek DEL-4024

1.850 Kč
4.750 Kč

- rozměr: 40 x 57 x 37 cm
- třešeň antická + černý kov

- rozměr: 49 x 46 x 65 cm
- černý kov + sklo
- v nabídce též bílá barva

noční stolek DEL-034 noční stolek  DEL-035

1.090 Kč 1.400 Kč -  cena za komplet včetně 
taburetu a zrcadla

-   rozměr taburetky  
41 x 31 x 38 cm,  
toaletky 75 x 41 x 76 cm,  
zrcadla 70 x 2 x 101 cm

toaletní stolek 
DEL-5003

- zrcadlo a taburet v ceně
- materiál kov + dřevo
- rozměr stolku: 90 x 42 x 79 cm

toaletka DEL-4034

5.040 Kč   třešeň antická
5.280 Kč   bílá + černá

- rozměr 210 x 190 x 105 cm
- plocha na matraci 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200
- masivní dřevo v barvě wenge + stříbrný matný kov
- v ceně podélný rošt 
- bočnice postele z masivního dřeva

Postel 160 Del-4013

Postel 180 Del-4476

7.110 Kč

6.250 Kč

Vyhodne 
masIVnI 
postele

Postel 180 Del-4016Postel Del-5002 
4.800 Kč3.150 Kč

Postel 160 Del-4020
od 5.090 Kč

- kovová postel, černá nebo bílá barva na výběr
- rošt v ceně
- vnější rozměr postele 105 x 205 x 95 cm
- vhodná matrace 90 x 200 cm

- rozměr 96 x 208 x 97 cm
- cena včetně dřevěného lamelového roštu
- vhodná matrace 90 x 200 cm
- materiál kov, černá barva
- za cenu 3.550 kč v nabídce též v barvě ecru (stará bílá)

- přírodní dřevo v bílé barvě + černý kov
- podélný rošt v ceně
- vnější rozměr postele 165 x 219 x 103 cm
-  vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm

1.050 Kč
MatraCE DEL-4434  

-  rozměry: 80 x 200, 90 x 200, 195 x 80, 190 x 80, 185 x 
80 cm za stejnou cenu

-  jednoduchá Pur matrace vhodná především do 
dětských postelí

-  obě strany mají sedmizónovou profilaci pro uvolnění 
svalstva během spánku 

- kvalitní nesnímatelný potah Celina
- výška jádra 8 cm + potah
- dodává se komprimované

MatraCE DEL-4430 
1.590 Kč
- rozměry: 80 x 200 a 90 x 200 cm za stejnou cenu
- kvalitní nesnímatelný potah Celina
- výška jádra 13 cm + potah
-  oboustranná matrace, horní a spodní strana Pur 4 

+ 4 cm, mezi ně je vložena 5 cm deska z pojeného 

polyurethanu zvyšující nosnost matrace
-  obě strany mají sedmizónovou profilaci  

pro uvolnění svalstva během spánku 
- dodává se komprimované

7 
zón13 cm100 kg

7 
zón8 cm90 kg

též  
v barvě  

třešeň antická

- přírodní dřevo + kov, podélný rošt v ceně
- dostupné barvy: třešeň antická + černý kov, bílá + černý kov, bílá + bílý kov

matrace              rozměr třešeň   bílá + bílá bílá + černá

140 x 200   146 x 217 x 103 5.090 Kč - -

160 x 200 166 x 217 x 103 5.410 Kč 5.820 Kč 5.820 Kč

180 x 200 186 x 217 x 103 5.770 Kč 6.060 Kč -

- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- rošt v ceně
- vnější rozměr postele 165 x 211 x 106 cm
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm
- nově též pro matraci 180 x 200 cm za cenu 4.690 kč

- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- podélný rošt v ceně
- vnější rozměr postele 168 x 207 x 109 cm
- vhodná matrace 160 x 200 cm nebo 2 ks 80 x 200 cm

- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- podélný rošt v ceně
- vnější rozměr postele 184 x 219 x 104 cm
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm
- postel má dřevěné bočnice

Postel 160 Del-003

Postel 180  Del-045/II

4.440 Kč

6.450 Kč 

- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- rošt v ceně
- vnější rozměr postele 188 x 211 x 95 cm
- vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm

POstEL 180 DEL-4021
4.990 Kč 

4.220 Kč
Postel 160 Del-4023

- přírodní dřevo v barvě třešeň antická + černý kov
- podélný rošt v ceně
- rozměr 211 x 189 x 101 cm
-  vhodná matrace 180 x 200 cm nebo 2 ks 90 x 200 cm

Postel 180 Del-4349 
5.150 Kč

nOvA 
verze

V barvě třešeň antická dostupné v rozměrech:
plocha matrace cena
 90 x 200 (jednolůžko) 5.230 Kč 
140 x 200 6.740 Kč 
160 x 200 6.990 Kč
180 x 200 7.520 Kč

téŽ V šÍřI 180

téŽ V BÍlé BARVĚ

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

vcetne  
rOstu

mAsIvnI 
drevO

mAsIvnI 
drevO

mAsIvnI 
drevO

mAsIvnI 
drevO

mAsIvnI 
drevO
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LOžNICE DEL-038

LOžNICE DEL-4027

- barva bílá + dub sonoma
- šatní skříň má vevnitř šatní tyč, police možno dokoupit 2 ks za 490 kč 
- k šatní skříni nabízíme tichý dojezd za 1.090 kč
- rošt a matrace není v ceně

-  cena postele včetně 2 šuplíků pod postel (jeden z každé strany), 2 nočních stolků a 
regálku v nohách postele

-  noční stolky (v ceně postele) možno zasunout pod postel
- rošt a matrace není v ceně
- barva dub sonoma + bílá

postel 160 166 x 205 x 86 cm 5.350 Kč

postel 140 146 x 205 x 86 cm 4.790 Kč

šatní skříň 4D 187 x 58 x 206 cm 7.200 Kč

komoda 4s 98 x 38 x 90 cm 2.050 Kč

komoda 2D4s 145 x 38 x 90 cm 2.850 Kč

šatní skříň 183 x 202 x 60 cm 5.290 Kč

postel 160 172 x 206 x 80 cm 2.690 Kč

komoda 4S 80 x 104 x 38 cm 1.790 Kč

komoda 2D4S 145 x 90 x 38 cm 2.390 Kč

noční stolek 42 x 46 x 38 cm 650 Kč

 jednotlivé segmenty ložnic Del-4027 a Del-038 mají  
stejnou barvu a dají  se tak vzájemně kombinovat 

LOžNICE DEL-4029
- bílá + černé sklo
- dostupné též v bílé + borůvkově fialové sklo 
- postel včetně laťového roštu

postel 160 165 x 91 x 205 cm 4.990 Kč

skříň 226 x 220 x 64 cm 12.850 Kč

noční stolek 54 x 44 x 50 cm 1.420 Kč

komoda 130 x 82 x 45 cm 3.090 Kč

bíl á + fialová

KoMplet pouze
11.990 Kč 
skříň, postel 140,  
2 noční stolky

KoMplet pouze
9.280 Kč
skříň, postel, 2 noční stolky

KoMplet pouze
11.990 Kč
postel 180, skříň, 2 stolky

KoMplet pouze
11.390 Kč
postel 160, skříň, 2 stolky

LOžNICE DEL-4210

LOžNICE DEL-6036

-  za cenu 11.990 sestava: postel 180, velká šatní skříň a 2 noční stolky 
- komodu, rošt a matrace je možné dokoupit
- barva dub montana + bílá
-  šatní skříň obsahuje 2 police a 2 šatní tyče, na dveřích zrcadlo

- barva dub wellington + šedá
-  cena postele včetně 2 šuplíků pod postel (jeden z každé strany),  

2 nočních stolků a regálku v nohách postele
- noční stolky (v ceně postele) možno zasunout pod postel
- rošt a matrace není v ceně

šatní skříň 225 x 58 x 210 cm 8.500 Kč

2 ks police do skříně 110 x 50 x 2 cm 1.390 Kč

vnitř. šuplíky do skř. 74 x 43 x 60 cm 2.550 Kč

postel 180 189 x 210 x 82 cm 4.250 Kč

2 noční stolky  52 x 38 x 40 cm 2.590 Kč

komoda 2D5s 130 x 38 x 82 cm 5.100 Kč

LOžNICE DEL-5151 

VíCE rOZMěrů šatNí skříNě k LOžNICI NajDEtE Na straNě 27

- barva dub sonoma, bílá, nebo černá
-  v nabídce též skříně 150, 180 a 203 cm, viz strana 27
- cena postele včetně roštu, bez matrace

skříň 250 250 x 61 x 215 11.150 kč

postel 160 205 x 165 x 91 5.550 kč

komoda 3s 80 x 48 x 93 3.290 kč

noční stolek 40 x 48 x 44 1.390 kč

postel 160                        205 x 166 x 860 5.350 Kč

skříň                                   183 x 60 x 202 5.990 Kč

komoda 4s                              98 x 38 x 90 2.250 Kč

komoda 2D4s                     145 x 38 x 90 3.050 Kč

2 ks police do skříně                                    490 Kč

zvyhodnena 
cena sestavy

kovani 
sevroll
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satnI skrIne

skříň 150, DEL-5128 
6.660 Kč 8.550 Kč 6.880 Kč

7.550 Kč 6.900 Kč

7.440 Kč

- rozměr 150 x 58 x 200 cm
- barvy černá + bílé sklo, bílá + černé sklo
- uvnitř 5 polic a šatní tyč

skříň 180, DEL-4111 skříň 180, DEL-4109 

skříň 200, DEL-5150 skříň 150, DEL-6007 

skříň 180, DEL-4110 - rozměr 180 x 61 x 215 cm
-  dostupné barvy dub sonoma + zrcadlo, dub sonoma + černé sklo, 

bílá + zrcadlo, černá + zrcadlo

5.290 Kč

6.990 Kč

7.990 Kč

7.770 Kč

skříň 180, DEL-038/s

skříň 150, DEL- 6039

skříň 180, DEL-4461 

skříň 180, DEL- 6038

- rozměr 183 x 60 x 202 cm
- barva bílá + dub sonoma
- možno dokoupit 2 ks police za 490 kč a tichy dojezd za 1.090 kč
- v dubu wellington + šedá (malé foto) za příplatek 700 kč

- rozměr 150 x 58 x 200 cm
- dostupné v barvách: čokoláda, dub sonoma, dub lanýžový, bílá 

- rozměr 180 x 60 x 215 cm
- barvy na výběr bílá mat, wenge, nebo sanremo
- posunovací dveře, zrcadlo 
-  vyrábí se též v šířce 250 cm za cenu 10.990 kč

- rozměr 180 x 66 x 215 cm
- dostupné v barvách: černá, čokoláda, dub sonoma, bílá 

- rozměr 180 x 61 x 200 cm
-  barva wenge + dub mléčný + sklo vanilka 

+ hnědé sklo

- rozměr 180 x 61 x 200 cm
- barva wenge + slíva + černé sklo + zrcadlo

- rozměr 196 x 58 x 200 cm
- barva bílá nebo dub sonoma

- rozměr 147 x 200 x 57 cm
- barva bílá + zrcadlo, nebo dub sonoma + zrcadlo 

skříň 130, DEL-5066 skříň 180, DEL-4027/s- rozměr 133 x 55 x 194 cm
- barva dub sonoma 

- rozměr 187 x 58 x 206 cm
- barva dub sonoma + bílá

4.440 Kč 7.200 Kč
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skříň 200, DEL-4112 
8.550 Kč 8.550 Kč od 7.550 Kč

skříň 200, DEL-4277 

8.660 Kč 8.660 Kč

9.950 Kč

8.890 Kč 9.990 Kč

8.890 Kč 11.150 Kč 14.550 Kč

skříň 200, DEL-4204 skříň 203, DEL-4465 

skříň 200, DEL-6009 

skříň 200, DEL-6008 skříň 250, DEL-6011 

skříň 200, DEL-6010 skříň 250, DEL-4203 skříň 250, DEL-6012

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
-  dostupné barvy: dub country 

šedý, ořech vlašský, bílá, 
wenge, černá

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
-  dostupné barvy: dub sonoma, bílá, 

černá mat 
-  vyrábí se též v šířce 150 cm 

za cenu 7.550 kč

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
- dostupné barvy: bílá, černá mat, ořech, wenge
- vyrábí se též v šířce 160 cm za cenu 7.890 kč 

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
- dostupné barvy: bílá, černá mat
- vyrábí se též v šířce 160 cm za cenu 7.890 kč 

 -   barva bílá + bílé sklo, wenge + zrcadlo,  
dub sonoma + zrcadlo, nebo ořech 
+ zrcadlo

-  rozměr 250 x 61 x 215 cm

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
-  dostupé barvy: bílá + černé sklo + zrcadlo,  

bílá + bílé sklo + zrcadlo 

skříň, DEL-5010 - na výběr šíře 150, 180, 203 a 250 cm, hloubka 61 cm, výška 215 cm
-  rozměr 250 má troje posuvné dveře, rozměry 203, 180  

a 150 mají dvoje posuvné dveře
- rohová skříň rozměr 132 x 132 x 215, boky 61 cm, dveře šíře 100 cm
- na výběr barvy: bílá, černá mat, nebo dub sonoma 

<  šíře 203  > <  šíře 180  ><  šíře 250  >

11.150 Kč 8.950 Kč 8.550 Kč 7.550 Kč

<  šíře 150  >

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
- dostupné barvy: dub sonoma, nebo bílá mat
- dub sonoma má kouřové zrcadlo, bílá klasické

- rozměr 203 x 61 x 215 cm
- na výběr též rozměr 250 x 61 x 215 cm za cenu 11.150 kč
- barva bílá + černé sklo

<  šíře 203  >

<  šíře 250  >

- rozměr 250 x 61 x 215 cm
-  dostupné barvy: wenge, ořech, 

černá mat 

- rozměr 250 x 63 x 215 cm
- dostupné v barvách černá a bílá mat 

8.050 Kč

osVetleni  
V Cene
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kOMODy DEL-4471 

komody, predsIne, 
botnIky

- barva dub sanremo + bílý lesk
-  na objednávku též v barvách obývacích 

stěn ze strany 27

DEL-4471/120  
2.790 Kč
- rozměr 120 x 44 x 82 cm

DEL-4471/60 
1.550 Kč
- rozměr 60 x 44 x 82 cm

DEL-4471/80 
2.200 Kč
- rozměr 80 x 44 x 82 cm

DEL-5101/90
1.950 Kč
90 x 35 x 85 cm

DEL-5101/135
2.450 Kč
135 x 35 x 85 cm

kOMODy DEL-5101 

kOMODy DEL-5121 

- barva dub sonoma + bílý mat

- barva dub sonoma, nebo bílý mat

DEL-4217/2D4s  
2.400 Kč 
- rozměr: 109 x 39 x 85  cm

DEL-4217/3D2s 
2.150 Kč
- rozměr: 109 x 35 x 85 cm

DEL-4217/4s
2.150 Kč
- rozměr: 74 x 45 x 85 cm

kOMODy DEL-4217 Na výběr barvy: bila, dub sanremo,
dub sonoma (kromě modelu 3D2s)

DEL-4217/2D1s
1.690 Kč
-  rozměr: 73 x 35 x 85  cm

DEL-5121/3D3s
2.150 Kč

DEL-5121/2D5s 
2.390 Kč

- rozměr: 110 x 35 x 85 cm

- rozměr: 110 x 35 x 85 cm

DEL-5121/5s
1.890 Kč

DEL-5121/3D2s
1.950 Kč

- rozměr: 74 x 35 x 85 cm- rozměr: 110 x  35 x 85 cm

DEL-5121/2D2s 
1.450 Kč
- rozměr: 74 x 35 x 85 cm

- rozměr 196 x 34 x 185 cm
- barva šedý dub + bílý LEsk

- rozměr 77-140 x 24 x 140 cm
- za 2.990 kč též ve výšce 187 cm
- barvy bílá, buk, wenge
-  regál je možné roztáhnout až na 140 cm, 

nebo dát do rohu

- barva ořech
- rozměr 105 x 35 x 195 cm

PřEDsíň DEL-4363

rOZkLáDaCí rEgáL DEL-6037
2.250 Kč

- dub sonoma + alpská bílá
- za stejnou cenu javor + wenge
- rozměr 155 x 26 x 190 cm
- výklopná skříňka na boty

PřEDsíň DEL-4402 PřEDsíň DEL-4245

PřEDsíň DEL-5057

PřEDsíň DEL-5058

PřEDsíň DEL-4400

- barva dub sanremo
- rozměry 120 x 32 x 203 cm
- polštářek za příplatek 420 kč 

- možno koupit zvlášť věšák s botníkem a zrcadlem a zvlášť skříň
- rozměr sestavy botníku, věšáků a zrcadla 100 x 32 x 200 cm
- rozměr skříně 60 x 32 x 200 cm
- barva dub sanremo

- rozměr 101 x 32 x 200 cm
- barva dub sanremo

Předsíň  1.950 Kč skříň  1.750 Kč
PřEDsíň  DEL-4462 - rozměr 100 x 25 x 180 cm

-  na výběr barvy dub sonoma 
+ bílá, nebo bílá + černá mat

bOtNík DEL-5147 bOtNík DEL-5146 bOtNík DEL- 5159

- rozměr 75 x 21 x 81 cm
-  barvy wenge + bílá, nebo sonoma 

- rozměr 55 x 21 x 117 cm
-  barvy wenge + bílá, nebo sonoma 

- rozměr 75 x 21 x 93 cm
-  barvy wenge + bílá, nebo dub sonoma
- nahoře praktický šuplík 

3.950 Kč

3.150 Kč

4.990 Kč

1.790 Kč

1.150 Kč 1.320 Kč 1.420 Kč

3.950 Kč 2.990 Kč
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JIdelnI sety

jíDELNí sEt DEL-047  3.340 Kč

jíDELNí sEt DEL-4177  
1.690 Kč

cena za stůl a 2 židle
- rozměr: stůl 53 x 80 x 74 cm, židle 35 x 35 x 74 cm
- barva: kov v barvě aluminium + MDf dub sonoma

cena za stůl a 4 židle
- rozměr: stůl 72 x 110 x 75 cm, židle 40 x 39 x 82 cm
- barva: kov v barvě aluminium + MDf dub sonoma

jíDELNí sEt DEL-4450
stůl   1.750 Kč
Dvě lavice   1.050 Kč

jíDELNí sEt DEL-4175    3.950 Kč

jíDELNí sEt DEL-4446    3.100 KčjíDELNí sEt DEL-5022    3.340 Kč

cena za stůl a 4 židle
- rozměr: stůl 70 x 110 x 76 cm, židle 41 x 39 x 84 cm
- barva: kov v barvě aluminium + MDf dub sonoma

cena za stůl a 4 židle
- rozměr stolu 70 x 110 x 75 cm, židle 36 x 38 x 82 cm
- kov + MDf, barvy ořech + černá, černá + aluminium
- za cenu 3.220 kč též dub sonoma + černá

cena za stůl a 4 židle
- rozměr stolu 76 x 76 x 75 cm, židle 40 x 40 x 90 cm
- kov + MDf, barva dub sonoma + aluminium

cena za  
komplet

cena za  
komplet

cena za  
komplet

cena za  
komplet

cena za  
komplet

- barva dub sonoma nebo bílá
- rozměr stolu 140 x 80 x 75 cm, lavice 2ks 140 x 37 x 45 cm
- stůl 1.750 kč, 2 ks lavice dohromady 1.050 kč, celý set 2.800 kč
- možno dokoupit malé lavice, 2 ks 45 x 37 x 45 za 850 kč

-  rozměry: dolní 30 x 24 x 83 cm, závěsná 30 x 19 x 66 cm, pod umývadlo  
47 x 30 x 80 cm, zrcadlo 47 x 2 x 65 cm, sloupek 30 x 24 x 190 cm

- barva dub sherwood + bílá
- cena za celou sestavu včetně zrcadla bez umývadla 
- umývadlo možno dokoupit za cenu 1.150 kč

kOuPELNa DEL-4092

-   rozměry skříněk: sloupek 30 x 19 x 160, skř. pod umyvadlo 47 x 30 x 49, 
zrcadlová skř. 50 x 14 x 66, horní skř. 30 x 19 x 66,  
spodní skř. 30 x 19 x 68 cm

-  barva bílá + dub sonoma
-    umývadlo možno dokoupit za cenu 1.150 kč
-  dvířka skříňky a vitríny možno prohodit

kOuPELNa DEL-4093     3.300 Kč

koupelnyJIdelnI stoly a baroVe zIdle

 3.550 Kč

-  sloupek 30 x 25 x 190 cm, skříňka pod umývadlo 59 x 38 x 80 cm, zrcadlo  
46 x 2 x 65 cm, dolní skříňka 30 x 26 x 83 cm, horní skříňka 30 x 20 x 66 cm

-  barva dub sonoma + bílá mat, za cenu 4.390 kč v barvě dub sonoma + bílý lesk
- zrcadlo v ceně, moderní umyvadlo 61 x 40 dle obrázku za cenu 1.890 kč

kOuPELNa DEL-5059  3.390 Kč

lesK

1.810 Kč

2.130 Kč

barOVá žIDLE 
DEL-4142

barOVá žIDLE 
DEL-4139

- rozměr 33 x 39 x 81-102 cm
-  chrom + černá, zelená, oranžová, 

fialová, červená, šedá, bílá nebo 
krémová ekokůže

- rozměr 44 x 37 x 92-115 cm
-  chrom + černá, krémová, šedá, 

červená nebo hnědá ekokůže

- rozměr: 74 x 74 x 75 cm  
- rozložitelný na 80 x 131 cm

rOZkLáDaCí stůL DEL-4156 4.480 Kč

rozkládací stůl

- rozměr 40 x 38 x 96 cm
- provedení chrom + ekokůže

žIDLE DEL-4157
1.120 Kč

stůL DEL-5148

- rozměr 120 x 80 x 75 cm za 1.650 kč
- rozměr 80 x 80 x 75 za 1.350 kč
- barva dub sonoma nebo černá + bílá

od 1.350 Kč

-   barva: chrom + tvrzené sklo béžové, bílé, oranžové, hnědé, černé, 
červené, zelené, tmavě béžové, šedé, nebo fialové

noVa 
barVa

-  dostupné barvy: bílá, zelená, červená, fialová, tmavě béžová, 
šedá, žlutá, hnědá, oranžová, modrá, černá, krémová
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kuChyne
kuChyNě 240 DEL-4119
od 6.990 Kč

-  dostupné barvy: dub sonoma + skořicová akácie, kaštan + dub mléčný, 
cocobollo + vanilka, grafit bis + šedá platina, dub picard + láva

-  sestava 240 cm obsahuje skříňky: 2 ks 50 se šuplíkem, 80 pod dřez,  
80 horní, 2 ks 50 výklop vitrína s policí, 60 digestořová

- 2 ks pracovní desky 50 cm v ceně
- korpus bílý, výška horních skříněk 58 cm
-  možnost vytvoření vlastní sestavy - viz ceník skříněk dále v katalogu
- dodáváme rovněž v sestavě 260 cm za cenu 10.200 kč dub picard + láva   7.490 Kč

dub sonoma + skořicová akácie   6.990 Kčkaštan + dub mléčný   6.990 Kčgrafit bis + šedá platina   6.990 Kč

též jako sestava 260 cm

cocobollo + vanilka   6.990 Kč

kuChyNě 240 DEL-016
12.990 Kč
-   cena platí pro sestavu 240 cm: 80 pod 

dřez, 40 se šuplíkem, 60 se šuplíkem, 80 
vitrína dvouvýklop, 40 a 60 horní, 60 nad 
digestoř - viz malá fotka vlevo dole

-  za stejnou cenu na výběr všechny barvy: 
černá + zlatá lesk s květinovým vzorem, 
bílá a černá s textilním vzorem lesk, 
jasmínová + cappuccino lesk

-  korpus šedá platina, úchytky kovový 
reling

-  výška horních skříněk 72 cm, pracovní 
deska 60 a 40 cm v ceně

-  možno dokoupit další skříňky a vytvořit 
vlastní sestavu

-  cena sestavy 260  cm (viz foto 
cappuccino + jasmín) v libovolné barvě 
17.550 kč

 Del-018 Del-019sestAVA 240, zlAtÁ + čeRNÁ sestAVA 260, cAPPuccINo + jAsMÍN

čeRNÁ + BÍlÁ / Del-016

D 40 P/L 
dolní 40

D 40.s1 P/L  
dolní 40 se 

šuplíkem

D 40.s4 
dolní 40 se 4mi 

šuplíky

D 60 
dolní 60

D 60.s1 P/L 
dolní 60 se 

šuplíkem

D 60.s3 
dolní 60 se 3mi 

šuplíky

D 80 
dolní 80

D 80.ZL
dolní 80 pod 

dřez

D 80.s1 P/L  
dolní 80 se 

šuplíkem

Dr P/L 90x90
dolní vnitřní 

roh

DL 60 P/L  
 skříň na 

lednici 210-
213 cm

Dg 40 P/L  
potravinová 
skříň šíře 40

Dvířka k 
myčce 60 

DEL-4119 1.230 kč 1.460 kč - - 1.840 kč - - 1.150 kč 2.310 kč 3.230 kč - - 900 kč
DEL-4205 1.330 kč - 1.870 kč 1.780 kč - - 2.190 kč 1.280 kč - 3.430 kč - - 990 kč
DEL-0016 - 2.240 kč 2.950 kč - 2.880 kč 3.630 kč - 2.180 kč 3.600 kč 4.220 kč 4.470 kč 4.090 kč 1.040 kč

wO 50ok 
50 výklop 

plné dvířka

wO 60ok 
60 výklop plné 

dvířka

w 80ok s+s 
80 

dvouvýklop 
sklo + sklo

w 30 P/L 
horní 30

w 40 P/L 
 horní 40

w 60
60 horní 2 dveře

wPO (rZg) 
rohové 

zakončení horní

DPO (rZD) P/L
rohové 

zakončení 
dolní

w 80 su 
horní 80 s 

odkapávačem

w 80 w 
horní 80 

vitrína

w 80 
horní 80

wr 60 P/L  
horní 60 vnitřní 

roh

D 30 P/L 
dolní 30

DEL-4119 690 kč 690 kč - 610 kč 680 kč 820 kč - - 1.410 kč - 1.070 kč 1.250 kč -
DEL-4205 830 kč 830 kč 2.460 kč 800 kč 920 kč 1.230 kč - - - 1.650 kč 1.270 kč 1.680 kč 1.200 kč
DEL-0016 1.140 kč 1.140 kč 2.980 kč 1.110 kč 1.300 kč 1.680 kč 550 kč 1.060 kč 2.540 kč - 2.230 kč 1.820 kč 1.920 kč

9.440 Kč8.550 Kč

6.250 Kč

kuChyNě 240, DEL-4205kuChyNě 220, DEL-5154
- celková délka 240 cm, skříňky dle vyobrazení
- výška horních skříněk 72 cm
- dvířka wenge + dub mléčný, korpus bílý

- pracovní deska petra béžová 40 a 60 cm v ceně
- možnost vytvoření vlastní sestavy

kuChyNě 180, DEL-004 kuChyNě 180, DEL-60614.490 Kč
- barva dub sonoma + skořicová akácie  
-   sestava obsahuje skříňky: 80 dřezová, 40 se šuplíkem, 

80 horní s policí, 40 horní, 60 nad digestoř

- pracovní deska 40 cm v ceně
- korpus bílý, výška horních skříněk 58 cm
- možnost vytvoření vlastní sestavy

- barva dub antický + bílý mat
-  sestava: 80 pod dřez, 60 dolní, 40 se zásuvkou,  

horní 40 a 60, 80 dvouvýklop sklo + plné

- pracovní deska 60 a 40 cm je v ceně
- horní skříňky 58 cm

kuChyNě 240, DEL-4332 5.850 Kč
- barva dub sonoma + bílý korpus
-  horní skříňky výška 60 cm, mléčné sklo

- pracovní deska není v ceně
-  sestava: 80 pod dřez, 40 s 4mi šuplíky, 60 dolní 

jednodveřová, 60 horní jednodveřová, 80 vitrína,  
40 horní, 60 nad digestoř

- barva bílá mat + sonoma
- moderní průhledné úchyty, abs hrana dvířek
- pracovní deska 80 a 60 cm v ceně 

-  délka 220 cm, skříňky: 80 pod dřez,  
80 dolní, 60 se šuplíky, 2x 80 horní, 60 dvouvýklop

- výška horních skříněk 72 cm

6.200 KčkuChyNě 240, DEL-4252
- barva wenge arusha 3D + alpská bílá
-  v sestavě jsou skříňky: 80 pod dřez, 60 dolní, 40 se 4mi 

šuplíky, 80 vitrína, 60 a 40 horní, 60 nad digestoř

- pracovní deska není v ceně
- horní skříňky výška 72 cm, mléčné sklo

lesk
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kuChyNě 280, DEL-6058 kuChyNě 220, DEL-6050

kuChyNě 240, DEL-6051 kuChyNě 240, DEL-6059

kuChyNě 200, DEL-6052

kuChyNě 260, DEL-6060

kuChyNě 240 DEL-7001 

POtraVINOVá skříň 
Za PříPLatEk 2.100 kč

8.450 Kč 7.250 Kč

6.990 Kč

7.990 Kč6.450 Kč13.660 Kč

7.350 Kč

5.350 Kč

7.990 Kč

-  sestava: 2x dolní 80, 2x dolní 30 se šuplíky, 60 na vestavnou troubu, 
2x vitrína 80, 2x regál 15 horní

- korpus 3D lamino bílé, hrany abs, polohovací nožky
- dvířka MDf wenge a bílý lesk dle foto
- pracovní deska 280 cm v ceně, výška horních skříněk 72 cm
- potravinová skříň 40 cm za příplatek 2.100 kč
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta v ceně,  

boční možno dokoupit za 100 kč

-  sestava: skříňky dolní 40, 40 se šuplíky, 80 pod dřez, 60 na vestavnou troubu,  
2x 40 horní, 80 horní, 60 nad digestoř

- potravinová skříň 40 cm za příplatek 1990 kč
-  korpus wenge s 3D strukturou, hrana abs, výška horních skříněk 72 cm
- pracovní deska 140 cm v ceně
- na výběr dekor kávy, limety nebo šípkového čaje
-  dvířka MDf v kombinaci tak jak je na fotografiích vždy v kombinaci wenge,  

bílý lesk a obrázek
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta v ceně, boční možno dokoupit za 100 kč

-  sestava: dolní 60 pod dřez, 80 se šuplíkem, 40, horní 60,  
80 vitrína, 40, 60 nad digestoř

- dvířka MDf jasan bělený, korpus LtD bílý 3D
- dvířka mají vyfrézovaný vzor

- pracovní deska 80 a 40 cm je v ceně
- hrany abs (i u korpusů), horní skříňky 72 cm
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta v ceně,  

boční možno dokoupit za 100 kč

-   sestava: 2x 60 dolní, 60 se 3mi 
šuplíky, 2x horní dvouvýklop 60 (sklo 
+ plné), horní dvouvýklop 60 (plné + 
plné), skříňka 60 nad digestoř

-  korpus 3D lamino wenge, hrany abs, 
polohovací nožky

- dvířka MDf wenge a bílý lesk dle foto

-  sestava: 60 s šuplíky, 80 pod dřez, 60 vitrína, 80 horní, 60 
nad digestoř

- korpus 3D lamino bílé, hrany abs, polohovací nožky
- dvířka MDf oranžový metalický lesk

- pracovní deska 60 cm v ceně, horní skříňky výška 72 cm
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta v ceně, 

boční možno dokoupit za 100 kč

-  sestava: 80 pod dřez, 60 dolní, 60 se 3mi šuplíky, 2x horní 
dvouvýklop 60 (sklo + plné), horní 80, skříňka 60 nad digestoř

- korpus 3D lamino wenge, hrany abs, polohovací nožky

- dvířka MDf bílý a červený lesk se stříbrnými žilkami dle foto
-  prac. deska 60 a 60 cm v ceně, výška horních skříněk 72 cm
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta v ceně, boční 

možno dokoupit za 100 kč

- barva dub sonoma + bílý mat
-  sestava: dolní 80, 60 a 40 se 3mi šuplíky,  

horní 80 s policí, 60, 40 a 60 nad digestoř

- bílý korpus, horní skříňky 60 cm
- pracovní deska není v ceně

PotRAVINoVÁ skřÍň  
zA PřÍPlAtek 1.990 kč

kuChyNě 180, DEL-5143 
- barva antracit lesk + dub lanýžový 
- pracovní deska 40 a 60 cm v ceně

- abs hrana dvířek 
- skříňky: 80 pod dřez, 60 šuplíky, 40 dolní, 40, 60 a 80 horní
- výška horních skříněk 58 cm

kuChyNě 260, DEL-5155
- barva dub sonoma + černý vysoký lesk
- úchyty aluminium, abs hrana dvířek
- pracovní deska 2 x 60 cm v ceně 

-  délka 260 cm, skříňky: potravinová skříň 60,  
80 pod dřez, 60 dolní, 60 se šuplíky, 2x 60 horní, 80 horní

- horní skříňky výška 72 cm

c-coffee

R-wIlD Rose l-lIMe

kuChyNě 240, DEL-6062 7.440 Kč
-  sestava: 60 se šuplíkem, 40 se šuplíkem, 80 pod dřez, 60 a 

40 horní, 80 dvouvýklop se sklem, 60 nad digestoř
- bílý korpus, dvířka alpská bílá + červený lesk
- zásuvky metabox, sklo mléčné

- pracovní deska není v ceně 
-  za příplatek 3.000 kč možno dokoupit 80ku dolní  

a horní a rozšířit tak kuchyni na 320 cm délky

-  pracovní deska 120 a 60 cm v ceně,  
výška horních skříněk 72 cm

- potravinová skříň 40 cm za příplatek 1.990 kč
-  dolní skříňky na nožkách, přední soklová lišta 

v ceně, boční možno dokoupit za 100 kč

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk

lesk
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NákuP u Nás, 
NÁKUp s JIstotoU

VÝhoDNÁ 
ceNA

šIRokÝ 
VÝBĚR

PC stOLEk DEL-6042PC stOLEk DEL-6041 PC stOLEk DEL-6043 
2.490 Kč2.550 Kč 3.250 Kč
rozměr 116 x 50 x 117 cm
barva bílá, nebo dub sonoma

rozměr 138 x 60 x 74 cm
barva bílá 

rozměr 130 x 50 x 77 cm
horní deska bílý lesk, dvířka černý lesk 

- rozměr 120 x 60 x 119 cm
-  barva dub sonoma a černý kov

kONfErENčNí stOLEk DEL-4185 
1.690 Kč
- rozměr 60 x 100 x 45 cm
-  MDf + tvrzené sklo, dub sonoma, za cenu 1.880 kč  

též v bílem laku
-    dostupné též v rozměru 60 x 60 x 45 cm za cenu 1.520 kč 

dub sonoma, nebo 1.640 kč bílý lak

kONfErENčNí stOLEk DEL-4188 
1.030 Kč
- rozměr 32 x 48 x 60 cm
-  chrom + tvrzené sklo, na výběr barvy bílá, červená, černá

kONfErENčNí stOLEk DEL-4084/k  
1.250 Kč
- barva dub sonoma
- rozměr 110 x 70 x 48 cm 

kONfErENčNí  stOLEk DEL-6056 kONfErENčNí  stOLEk DEL-5145  kONfErENčNí  stOLEk DEL-6057 kONfErENčNí  stOLEk DEL-5144  
1.990 Kč1.390 Kč 650 Kč1.450 Kč
rozměr 115 x 58 x 44 cm
barva bílá + dub sonoma 

- barva dub sonoma nebo bílá
- 3 stolky za jednu cenu
-  rozměry 40 x 40 x 39, 45 x 45 x 47 a 50 x 50 x 55 cm 

rozměr 55 x 55 x 44 cm
barva bílá, nebo dub sonoma 

- rozměr 120 x 71 x 44 cm
-  barva bílá + dub sonoma, dub sonoma  

+ wenge a bílá + černá

lesk
PC stOLEk DEL-6040
1.950 Kč
rozměr 120 x 50 x 74 cm
barva bílá, nebo dub sonoma 

890 Kč
kONfErENčNí stOLEk DEL-5109  

- barva dub sonoma
- rozměr 87 x 60 x 43 cm 

oPava-kateřinky
OD katka, ratibořská 1475
tel.:  553 662 152
mobil:  777 332 740

valaŠské meziŘíčí
Nádražní ulice
tel.:  571 616 434
mobil:  777 332 741

krnov
OD PrIOr, Zámecké nám. 4
tel.:  554 610 307
mobil:  777 332 739

vsetín
sychrov 55
tel.:  571 422 217
mobil:  777 332 738

nový Jičín
OD gaLErIE, gen. hlaďo 2
tel.:  556 706 122
mobil:  777 332 735

Frýdek-místek
Ostravská 152
tel./fax:  558 435 860
mobil:  602 531 827

kUchyŇské stUdio
Nový jičín, OD gaLErIE
gen. hlaďo 25
mobil:  777 332 743

ostrava-bělský les
b. četyny 3025/15
tel./fax:  596 720 311
mobil:  777 332 744

www.delcon-nabytek.cz

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu sortimentu a cen. Za případné tiskové chyby neručíme. 

pC stoly,  konferenCnI stolky

zARučeNÁ  

kVAlItA


