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DECODOM ZÍSKAL CENU VELTRHU 
NÁBYTOK A BÝVANIE 2017

dizajnér Ing. Petra Podobová

DAKUJEME ZA VAŠU NÁVŠTEVU

CÍM BUDÚ KUCHYNE V ROKU 2017 VÝNIMOCNÉ?
Farebnosťou, materiálmi a mixovaním štýlov. Našu farebnú kolekciu pre rok 2017 tvoria odtiene 
kašmíru, šedého kameňa, farba fjord, ktoré odporúčame kombinovať s monochromatickými 
odtieňmi počnúc bielou, odtieňom cementu až po tmavý grafit. Všetky odtiene sú v matnom 
prevedení, ktoré postupne nahrádzajú lesklé povrchy, donedávna tak trendové. Z drevinových 
dekorov je jednoznačne pre tento rok dominantná drevina dub v rôznych farebných alternatívach. 
Melamínové materiály sa vyznačujú hlbokými synchropórmi, ktoré z hľadiska haptiky/ dotykového 
vnemu/ pripomínajú masívne drevo. Zákazníci stále preferujú bielu farbu, ale výrazným módnym 
odtieňom pre tento rok je grafit. Grafit – farba, ktorú nájdete v kolekcii materiálov pre predné 
plochy, u výrobcov úchytiek, doplnkov a svietidiel. Grafit vyznie buď osamote, v kombinácii s drevom 
alebo s prírodnými tlmenými uni farbami. Tento odtieň má v sebe dávku elegancie a určite sa zaradí 
medzi výrazné trendy najbližšieho obdobia. 

Ďalším materiálom, ktorý nemôžeme opomenúť v kuchyniach je tmavá nerez. Jej atraktívny lesk 
sa bude objavovať na kuchynských spotrebičoch, úchytkách a výborne sa bude hodiť k odtieňom 
grafitovej farby.

Z hľadiska štýlu kuchýň nemôžeme hovoriť o niečom konkrétnom. Trendom je mix štýlov. 
Kombináciou na prvý pohľad nesúrodých prvkov, ktoré majú spoločný menovateľ – farbu, tvar alebo 
materiál získavame zaujímavý priestor ktorý odzrkadľuje osobnosť a individualitu majiteľa.

DO NAŠICH KUCHÝN SA ZAMILUJETE
Kuchyne Decodom patria k najobľúbenejším. V roku 2016 sa ich predal rekordný počet.
Decodom je slovenský výrobca a predajca nábytku. V roku 2016 dosiahol rekordný počet predaných kuchýň. Naše kuchyne si v roku 2016 
kúpilo viac ako 10. 000 zákazníkov. Za svoju šestnásť ročnú existenciu sa tak nábytok z našej topoľčianskej spoločnosti, stal súčasťou mnohých 
slovenských, ale aj zahraničných domácností.

Kuchyne patria medzi naše „top“ výrobky a ich vývoju sa venuje samostatné oddelenie. Vyrábať kuchynský nábytok na mieru si vyžaduje precíznu 
prípravu a  následne kvalitné technické a technologické spracovanie. V súčasnosti má Decodom v ponuke 21 modelov kuchýň Decoplan v 295 
farebných vyhotoveniach predných plôch. Všetky kuchyne sa vyrábajú na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, ktorý tak dostane originálnu 
kuchyňu, odzrkadľujúcu jeho individualitu. V maloobchodnej sieti je vystavených v predajniach 390 kuchýň Decoplan. Vybrať si tú správnu je pre 
zákazníka veľmi príjemným zážitkom.

Ocenená 
kuchyNa 

LOTA



NAVÝŠENIE
PRI SPLATENÍ DO 12 MESIACOV
ANI EURO NAVYŠE

 Finančné služby decodom

0% navýšenie pri doplatení v 12 mesiaci
Ak splatíte celý úver počas nasledujúcich 12 mesiacov, nezaplatíte 
ani cent navyše*

*RPMN 0% ak splatíte úver do 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa môžete 
rozhodnúť, či chcete v 12. mesiaci doplatiť zvyšnú časť ceny výrobku, alebo 
či chcete pokračovať v splácaní na 36 mesiacov. Pri kúpe výrobku na splátky 
si priamo v predajni môžete zvoliť akontáciu od 10% do 50% z ceny výrobku. 

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 323,10 €, pri úrokovej sadzbe 
22,76% p.a., akontácia (10%) 35,90 €, výška mes. splátky 12,12 €, počet 
splátok 36, celková čiastka k úhrade 436,32 €, PRMN 22,76%, doba splatnosti 
36 mesiacov. RPMN od 0% do 22,78%**. Ak klient doplatí 323,10 € v 12-tom 
mesiaci RPMN = 0%

** maximálna výška RPMN sa môže zmeniť podľa zákonom stanovenej 
Najvyššej prípustnej výšky odplaty

Poskytovateľom Finančných služieb je: Consumer Finance Holding, a.s., 
divízia Quatro Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

model

KATY

model

LOTA

model

CORA/IRIS neskrotná

korpus: šedý kameň predná plocha: šedý kameň/dub gladstone tabak

zľava na kuchyňu CORA/IRIS až do -35%

model

JELA

NeobyCajná

korpus: šedý kameň 
predná plocha: šedý kameň vysoký lesk/dub craft tabak

zľava na kuchyňu JELA až do -35%

dub arlington 
CORA

šedý kameň
CORA

kašmír
CORA

dub craft tabak
IRIS

dub 
craft 
tabak

kašmír 
vysoký 
lesk

šedý 
kameň 
vysoký 
lesk

buk sand

ROZPRÁVKOVÁ
korpus: kašmír 
predná plocha: kašmír drevodekor

zľava na kuchyňu KATY až do -35%

PODMANIVÁ
korpus: kašmír predná plocha: fjord/cement

zľava na kuchyňu LOTA až do -35%

biela arctic

cement

fjord

sahara

šedý kameň
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 Pri kúpe štyroch vstavaných 
spotrebičov značky Electrolux 
darček za 1€ vysávač ZB3103 
v hodnote 139€

Výhodná zľava až do -15% 
na všetky drezy, batérie
a koše FRANKE.

Viac sa dozviete na strane 5.

NA VYBRANÉ KUCHYNE
DECOPLAN

-40%

AŽ DO
Ocenená 
kuchyNa

lota 

Zľava až do -40% na kuchyne decoplan:
platí len na modely ASTÓRIA, PORTA, PAULA, LEANDRA, CARMEN 
a len vo vyhotovení čerešňa. 
Zľava až do -38% na kuchyne decoplan:  
Carmen, Dona, Leandra, Paula, Porta, Bibiana, Bela, Vanila 
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan: 
Cora, Gala, Elis, Ester, Tilia, Iris, Zora, Katy, Radúza, Manila, Astória, 
Lada, Lota, Jela, Tília2

Výhodná zľava až do -40% 
na vybrané kuchyne decoplan

Novinky 2017 vystavené na predajniach: 
Topoľčany, Martin, Trenčín, Prievidza, Skalica, Nitra

6
farebných
vyhotovení

NOVINKA

6
farebných
vyhotovení

NOVINKA 6
farebných
vyhotovení

NOVINKA

6
farebných
vyhotovení

NOVINKA
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MRG 611 onyx

Kúpte si drez a získate zľavu 5%!
Kúpte si navyše batériu a získate zľavu 10% na celý nákup!
Kúpte si navyše ešte sorter a získate zľavu 15% na celý nákup!

PLATÍ NA CELÝ SORTIMENT ZNAČKY FRANKE

Prevedenie Fragranit+
Spodná skrínka od 600 mm
Rozmery 780 × 500 mm
Deez 350 × 425 × 200 mm
Sitkový ventil 3 ½ s prepadom

10%5%

FN 6100.071 onyx Garbo 60-2

Prevedenie Chróm/Farba
Páková zmiešavacia
Tlaková
Otočná 360°
Pripojenie Hadičky 45 cm

15%

Čelný výsuv 
121.0284.027, Spodná skrinka 600 mm
Minimálny montážny priestor 562 × 399 × 375 mm
2 koše, Objem 2 × 18 l
Triedenie odpadkov 2 triediace koše, Farba Šedá
1 × vrchnák na 18 l kôš (133.0284.696)
v cene sorteru

Súčasťou sorteru je 
plnovýsuv s tlmením, ktorý 

zaručuje tichý dojazd.

www.franke.sk

+ +
EOA5751FAX / EOA5751FOV
Moderná a zdravá príprava jedál v pare

- Vstavaná rúra s funkciou pary
- Energetická trieda: A+
- Objem rúry: 71l
- Katalytický povrch rúry
- Dotykové ovládanie
- Elektronické hodiny a časovač
- Roznery VxŠxH (mm): 590 x 560 x 550

nerez nerez

čierna čierna

biela biela

biela biela

EHI6540FHK / EHI6540FW1
Flexibilnejšie varenie spojením varných zón

- Indukčná varná doska
- Posuvné dotykové ovládanie
- Celkový elektrický príkon (W): 7400
- 3 krokové využitie zvyškového tepla
- Stop and Go funkcia pre krátke prerušenie
- Detekcia hrnca
- Rozmery ŠxH (mm): 590 x 520

ESL8316RO
Maximálny efekt - minimálna spotreba

- Plne integrovateľná umývačka riadu 60cm
- Energetická trieda: A++
- Kapacita umývania: 15 riadov
- Hlučnosť: 47 dB(A)
- 6 programov, 5 teplôt
- 3 zásuvka na príbor
- Aqua control
- Svetelný lúč na podlahe
- Rozmery VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550

ESB9300
Harmónia chutí od profesionála

- Mixér
- Silný motor TurboBoost 
  s výkonom 1200 W
- Ľahká, odolná nádoba XXL
  s objemom 2,2 l
- Titánové nože
- Farba: nerez
- Displej
- Drvenie ľadu
- Záruka 5 rokov

EKM4600 + mlynček na mäso
Multifunkčný kuchynský pomocník

- Príkon (W): 1000
- Farba: strieborná
- Celokovové telo
- Podsvietený regulátor rýchlosti - 10  
  stupňov
- LED diódy osvetľujúce priestor v mise
- 2 misy z nehrdzavejúcej ocele 
  s objemom 4,8 l a 2,9 l
- 3 násadce na hnetenie, miešanie a šľahanie

DARČEK

ZB3103
Pomocník do každej domácnosti

- Tyčový vysávač 
- Napätie (V): 10,8
- Farba: čierna
- Objem  nádobky (l): 0,5
- Dobíjací stojan
- Vysávanie 2v1
- Elektrická rotačná kefa

Pri kúpe 4 vstavaných spotrebičov 
vysávač ako darček

EGT6342YOK / EGT6342YOW
Praktická a zároveň elegantná

- Plynová varná doska na skle
- Bezpečnostná termopoistka
- Liatinové mriežky
- Otočné ovládacie tlačidlá
- Integrované elektrické zapalovanie 
  v ovládacích tlačidlách
- Rozmery ŠxH (mm): 590 x 520

ENN2851AOW
Bez nutnosti rozmrazovania

- Vstavaná kombinovaná chladnička
- Objem chladničky (l): 200
- Objem mrazničky (l): 63
- Energetická trieda: A+
- Elektronické ovládanie
- Cirkulácia vzduchu pre rovnomerné 
   rozloženie teploty
- Frost Free
- Rozmery VxŠxH (mm): 1772 x 540 x 549

EFG60563OX
Praktický a výkonný

- Odsávač
- Typ inštalácie: do komína, šírka 56 cm
- Hlučnosť (max/min): 67/46 dB(A)
- Výkon odsávania (max/min): 485/230 m3/h
- Počet rýchlostí: 3+1 intenzívna
- Možná recirkulácia s uhlíkovým filtrom
- LED osvetlenie
- Hob2Hood
- Uhlíkový filter: EFF72

ESL4555LA
Maximálne využitie v malom priestore

- Plne integrovateľná umývačka riadu 45cm
- Energetická trieda: A+
- Kapacita umývania: 9 riadov
- Hlučnosť: 47 dB(A)
- 6 programov, 5 teplôt
- Vodný senzor - zisťuje úroveň znečistenia  
  vody
- Aqua control
- Svetelný lúč na podlahe
- Rozmery VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550

ZPFPARKETT
Dokonálé upratovanie

- Vreckový vysávač
- Max. príkon (W): 700
- Indikátor plného vrecka
- Regulácia výkonu
- Hlučnosť dB(A): 77
- Akčný rádius (m): 9

- k vysávaču v ponuke 
  aj vrecká na prach 
  E200B v cene 799 €

EMT25207OX / EMT25207OW
Jednotný dizajn k vstavanej rúre

- Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom 
- Výkon (W):  900, 8 úrovní
- Výkon grilu (W): 1000
- LED displej
- Dotykové ovládanie
- Automatické odmrazovacie programy
- Rozmery VxŠxH (mm): 388 x 595 x 400

Pri kúpe 4 vstavaných spotrebičov
vysávač v hodnote 139€ ako darček.

659 € 499 €

659 € 499 € 329 € 269 €

519 € 399 € 328 € 269 €

579 € 449 €

649 € 499 €

449 € 349 €399 € 359 €

328 € 269 €

709 € 549 €469 € 389 €

529 € 449 € 13990 € 129 €149 € 139 €

339 € 289 €

A++

A+

A+

A+



SALSA kombinácia 01, š/v/h: 316,3/192,8/49 cm, 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit - frézovaný
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

449 €

1279 €

379 €
cena bez doplnkov

NICO kombinácia 51, š/v/h: 300/190/56 cm               
vyhotovenie: dub tmavý/vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

392 €

1009 €

299 €
cena bez doplnkov

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

Séria TIROL kombinácia 02    zľava na Sériu TIROL až do -20%
š/v/h: 320,6/196,6/50 cm, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

DENVER kombinácia 27, š/v/h: 335/190,1/50 cm       zľava na program DENVER až do -20%
vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/grafit 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

799 €

2090 €

619 €
cena bez doplnkov

CARIBIC kombinácia 01, š/v/h: 336,6/161/42,2 cm 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

573 €

1212 €

359 €
cena bez doplnkov

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

699 €

559 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 1887 €

NOVINKA

ALFONSO kombinácia 114          zľava na program ALFONSO až do -20%
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm, vyhotovenie: dub Wotan/čierna Supermat
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

NOVINKA

NOVINKA

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

0% NAVÝŠENIE 
PRI DOPLATENÍ V 12 MESIACI

Séria SPA kombinácia 12   zľava na Sériu SPA až do -20%
š/v/h: 314,6/141,8/50 cm, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

Séria MANHATTAN kombinácia 02B                    zľava na Sériu MANHATTAN až do -20%
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1216 €

2360 €

699 €
cena bez doplnkov

Séria

3
farebné 

vyhotovenia

Séria MANHATTAN kombinácia 01                      zľava na Sériu MANHATTAN až do -20%
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1022 €

2191 €

649 €
cena bez doplnkov

Séria

3
farebné 

vyhotovenia

TENO kombinácia 105, š/v/h: 317/217,2/49 cm                 zľava na program TENO až do -20%
vyhotovenie: dub pílený bardolino, vanilka vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1291 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 2698 €

NA SÉRIU
TIROL

-20%

AŽ DO

NA SÉRIU
SPA

-20%

AŽ DO

nové
farebné

vyhotovenie



LA PALMA šikovná rohová sedacia súrava 
vyhotovenie: Just Fleeckles hnedá
š/v/h: 258/83/164 cm, ložná plocha: 215/120 cm

náš tip

549 €
mesačná splátka 1853 €

-15%

AŽ DO

NA VYBRANE
SEDACKY

PAX  univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka 536/VE28 (látka M01/161)
š/v/h:  298/86/211 cm, ložná plocha: 152/260 cm

699 €679 €
mesačná splátka 2292 €

PAX taburetka
vyhotovenie: 
látka 536/VE28 (látka M01/161)
š/v/h: 110/41/71 cm

9990 €

FOCUS rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Haiti 09 sivá
š/v/h: 255/104/195 cm, ložná plocha: 120/198 cm

809 €699 €
mesačná splátka 2360 €

NOVINKA

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

HORN 
moderná rohová sedacia súprava (funkcia na spanie 

typu Delfin - matrac na lamelových roštoch)
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 

š/v/h: 273/91/222cm, ložná plocha: 200/130
až do -15% na sedací program HORN

FANTASY
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy

vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 266/202 cm, ložná plocha: 200/130 cm

až do -15% na sedací program FANTASY

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

FABIANO 
sedacia súprava 3+2+1
vyhotovenie: koženka Alister mustang 
s béžovým štepovaním

3kreslo: 
172/83 cm

279 €249 €
2kreslo: 
145/83 cm

239 €219 €
1kreslo: 
88/83 cm

169 €149 €

NÁŠ
TIP!

TONNY priestranná sedacia súprava v tvare U
vyhotovenie: bielo/sivá
š/v/h: 332/85/160 a 180 cm, ložná plocha:  266/123 cm

899 €699 €
mesačná splátka 2360 €

LYON univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: hnedá látka 465-18
š/v/h: 235/82/154 cm, ložná plocha: 202/137 cm

4
roky 

záruka

379 €349 €
mesačná splátka 1178 €

TAIFUN univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie:  42406-40626 čierno sivá
š/v/h: 272/88/200 cm, ložná plocha:  224/128  cm

489 €469 €
mesačná splátka 1583 €

199 €189 €

CYRUS pevné kreslo 
látka R29 alebo Z05
š/v/h: 91/108/89 cm

taburetka
látka R29
š/v/h: 42/54/46 cm

5990 €

4
roky 

záruka

7990 €

GAMA kreslo
biela koženka 
čierna koženka, 
kapučino koženka
š/v/h: 72/74/67 cm

KOMFORTNÉ, KVALITNÉ a FUNKCNÉ SEDACKY

TIROL  
rohová sedacia súprava

vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 241/90/241 cm

až do -15% na sedací program TIROL

NIKA
 moderná sedacia súprava 

vhodná na každodenné spanie
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cmm, ložná plocha: 190/140cm

až do -15% na sedací program NIKA
ZABUDOVANÝ MATRAC 

V KOVOVEJ KONŠTRUKCII 

VHODNÝ NA KAŽDODENNÉ SPANIE.

MEDIÁLNY PARTNER: 2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 



Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

3
farebné 

vyhotovenia

*
jaseň

coimbra

dub
pílený

bardolino

*
buk 07

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino   zľava na program spálne CASSANOVA až do -20%

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: buk 07  zľava na program spálne CASSANOVA až do -20%

TIROL detská izba, vyhotovenie: biela arctic zľava na program TIROL až do -20%

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

CASSA5 spálňa  vyhotovenie: dub bardolino schoko/biela arctic  zľava na program spálne CASSA5 až do -15%

ľan
dub

bardolino
schoko

dub pílený 
bardolino

biela
arctic piesok antracitsan remo

sand
dub

canyon

Séria MODESTO spálňa, vyhotovenie: san remo sand/bridlica  zľava na Sériu MODESTO až do -15%

Séria

Séria NORDIC spálňa, vyhotovenie: dub riviera mountain rustic  zľava na Sériu NORDIC až do -15%

Séria

pino
aurélio

dub
nelson

NOVINKA
dub

rustic
mountain

PF 063 fotorámik
š/v: 22/17 cm, 
vyhotovenie: strieborná

829€699 €
PF 060 fotorámik
š/v: 22/17 cm, 
vyhotovenie: strieborná

1399€1199 €

PF 062 fotorámik
š/v: 22/17 cm, 
vyhotovenie: strieborná

699€599 €

HM-10EM001S 
nástenné hodiny
priemer: 60 cm 

2099€1699 €

HM 10E 028 
nástenné hodiny
priemer: 60 cm 

1729€1499 €

NA SPÁLNE
-20%

AŽ DO

NA POSTELNÚ
BIELIZEN

-20%

AŽ DO

0% NAVÝŠENIE 
PRI DOPLATENÍ V 12 MESIACI

* Len na objednávku.                                                                             



DALLAS kombinácia 11                                     zľava na Sériu DALLAS až do -20%
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/čierna štruktúrovaná, š/v/h: 230,1/199,2/37,4 cm

Séria

KATY/TIROL kúpeľňa kombinácia 01 (aj s umývadlom) 
vyhotovenie: biela arctic, š/v/h: 159,8/192/45,6 cm         
zľava na Sériu KATY/TIROL až do -20%

mesačná
splátka

523 €

1412 €

41840 €
cena bez doplnkov

Séria

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

299 €
279 €

mesačná
splátka 942 €

VEGAS posteľ  
(bez roštov a úložného priestoru bez doplnkov a dekorácie)
vyhotovenie: buk masív, š/v/h: 190/91/207 cm, 
ložná plocha: 180/200 cm
Predĺžená záruka 10 rokov platí na konštrukciu postelí a roštov.

10
rokov záruka

DARA 2 celočalúnená posteľ  
vyhotovenie: látka Gusto/Vento 36
š/v/h: 170/80/195 cm 
ložná plocha 160/195 cm

249 €
239 €

mesačná
splátka 807 €

SOLO výklopná pružinová váľanda s úložným priestorom
vyhotovenie: eva biela/vento sive
š/v/h: 194/38/80
ložná plocha: 194/80 cm

9490 €
8990 €

KULA celočalúnená posteľ 
vyhotovenie: látka korpus 641/látka matrace 386
š/v/h: 207/98/205 cm, ložná plocha 170/195 cm
cena bez doplnkov a dekorácie

279 €
259 €

mesačná
splátka 874 €

MASÍV V RÁME rošt
pevný laťový rošt v ráme
š/v/h: 196/6,5/89 cm

 

3299 €
KARMA 5V pevný rošt
rozmer: 196x89 cm, 
pre lôžko: 200x90 cm 
výška roštu: 8,5 cm, 
hmotnosť: 10 kg 3999 €

329 €
319 €

mesačná
splátka 1077 €

BETINA boxspringová, prevzdušnená posteľ 
vyhotovenie: hnedá koženka
š/v/h: 185/114/202 cm 
ložná plocha: 200/2x85 cm

469 €
449 €

mesačná
splátka 1516 €

MATEO 80 
pohodlná rozkladacia pohovka s opierkovým matracom
vyhotovenie: dub pílený bardolino/TA85
š/v/h: 205/87,5/82 cm, ložná plocha: 2x 80/200 cm

NOVINKA

TIROLpredsieň kombinácia 01                   zľava na Sériu TIROL až do -20%
vyhotovenie: vanilka patina, š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

Séria

BERLINGO predsieň kombinácia 01
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk, š/v/h: 249,6/192,7/40 cm

Séria SPA predsieň kombinácia 20                        zľava na Sériu SPA až do -20%
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson, š/v/h: 258,3/204,637,2 cm

Séria

POLO predsieň 
vyhotovenie: dub pílený bardolino, š/v/h: 265/200,4/35 cm

1 2 3

4

5

1  zrkadlo 
š/v/h: 70/80/2 cm

2  vešiakový panel 
š/v/h: 70/198,8/3,2 cm

3  šatníková skriňa 
š/v/h: 90/200,4/35 cm

4  komoda 
š/v/h: 105/79,5/35 cm

5  lavica
š/v/h: 70/40/31,8 cm

29 €

35 €

85 €

79 €

25 €

1

2

3

4

5

1  šatníková skriňa 
1ks dvere, ramienko výsuvné
š/v/h: 65/197/35,2 cm

129 €

1  šatníková skriňa Typ 01 
1ks dvere, zrkadlo
š/v/h: 60,1/199,2/37,4 cm

168 €13440 €

1  šatníková skriňa Typ 71 
1ks dvere
š/v/h: 65,1/204,6/37,2 cm

221 €17680 €

2  vešiakový panel 
s odkladaciou policou
š/v/h: 85/123,3/35,2 cm

73 €

2  vešiakový panel Typ 12 
s odkladaciou policou
š/v/h: 90/159/31,6 cm

59 €4720 €

2  panel so zrkadlom Typ 79 
s odkladaciou policou
š/v/h: 103,1/77/15 cm

54 €4320 €

5  skrinka na topánky 
1 zásuvka
š/v/h: 85/43,3/40 cm

59 €

4  skrinka na obuv Typ 08 
1 sklopné dvere
š/v/h: 90,1/40,2/37,4 cm

81 €6480 €

4  komoda Typ 76 
2 sklopné dvere, 2 zásuvky
š/v/h: 103,1/102/37,2 cm

261 €20880 €

4  zrkadlo 
1 zásuvka
š/v/h: 56,6/80/2,2 cm

23 €

3  komoda 
1 zásuvka, 
2 výklopné dvere
š/v/h: 72,7/109,2/35 cm

115 €

3  komoda Typ 05 
3 výklopné dvere
š/v/h: 60,1/105/37,4 cm

127 €10160 €

3  vešiakový panel Typ 77 
odkladacia polica
š/v/h: 50/204,4/30,6 cm

79 €6320 €

1  šatníková skriňa Typ 72 
1ks dvere, 1ks zásuvka
š/v/h: 60,1/196,6/42 cm

196 €15680 €
2  vešiakový panel Typ 174 
1ks zrkadlový panel
š/v/h: 107,6/146/26,6 cm

100 €80 €
3  komoda Typ 73 
1 výklopné dvere, 2ks nika
š/v/h: 107,6/50,6/42 cm

119 €9520 €

AQUA kúpelňa (aj s umývadlom)                
vyhotovenie: biela vysoký lesk, š/v/h: 179,8/207/44 cm
zľava na program AQUA až do -20%

NOVINKA

mesačná
splátka

634 €

1712 €

50720 €
cena bez doplnkov

11

1

2
3

4

2

2

3

3

MANHATTAN predsieň kombinácia 02        zľava na Sériu MANHATTAN až do -20%
vyhotovenie: grafit/biela arctic vysoký lesk, š/v/h: 195,1/206,6/41,6 cm

Séria

1  šatníková skriňa Typ 72 
1ks yrkadlové dvere
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm

250 €200 €
2  skrinka na obuv Typ 75 
3ks sklopné dvere
š/v/h: 65,1/131,4/41,6 cm

275 €220 €
3  komoda Typ 76 
2 ks odkladacia polica
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm

63 €5040 €

1

2

3

4

NA VYBRANÉ
PREDSIENE

-20%

AŽ DO

náš tip

139 €

PONTE XXL sendvičový ortopedický matrac 
Vysoká nosnosťa zvýšená tuhosť. 
š/v/h: 200/20/70 cm, nosnosť: 170kg

140kg

363 €289 €

DECODOM NEROLI BIORYTMIC   
komfortný matrac 
s vysokou prispôsobivosťou povrchu
obsah oleja NEROLI v matraci 
pôsobí aromaterapeuticky 
š/v/h: 200/23/90 cm, nosnosť: 140kg

140kg

239 €199 €

DECODOM SWISS DUO BAMBOO    
matrac s vysokou odolnosťou proti preležaniu
výťažky zo švajčiarskych byliniek a levandule
vzdušnosť jadra zabezpečuje 
dlhodobo čisté prostredie
š/v/h: 200/20/90 cm, nosnosť: 140kg

140kg

169 €

DECODOM ANTIBAKTERIAL VISCO
odzipsovateľný poťah Bamboo, 
jadro z peny LAZY FOAM, antibakteriálna PUR pena
tvrdosť matraca: Stredne mäkký
š/v/h: 200/20/90 cm, nosnosť: 130kg

130kg

PARIS AIR
anatomický vankúš
š/v/h: 60/11/43 cm 

3999 €

LONDON AIR 
anatomický vankúš
š/v/h: 72/12/42 cm 



Séria

ALEX detská a študentská izba  
vyhotovenie: dub canyon/piesok

zľava na program ALEX až do -10%

Séria POINT pracovňa 
vyhotovenie: buk iconic/grafit vysoký lesk
zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -20%                

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

petrol
grafit
vysoký
lesk

buk
iconic

javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
lesk

buk 04

farebné vyhotovenia POINT

UNO kovový kontajner 
s peračníkom a uzamykaním
š/v/h: 39/56,5/55,3 cm

99 €

POINT kontajner
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 44,9/62,1/60 cm

19776 €158 €

UNO stôl typ K 3 L
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 235/74/160 cm

347 €312 €

UNO stôl typ 120 V1
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

115 €10350 €

UNO stôl typ 120 V2
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

155 €13950 €

UNO stôl typ 160 V1
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

129 €116 €

UNO stôl typ 160 V2
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

189 €169 €

Uzamykací systém STOP - kontrol. 
Pri otvorení jednej zásuvky 
nemožno otvoriť ostatné. 
Kontrola proti prevrhnutiu. 
Jednoduchá údržba zásuviek. 
Vysoká pevnosť - je to výlisok 
nie lepený diel. Kovové zásuvky - 
zaťažiteľnosť 25 kg/ks. 
Vedenie zásuviek s doťahom. 
Peračník je osadený na vodiacich 
lištách s dojazdom.

poriadok 
v kábloch 

od počítača

FOR YOU detská zba, vyhotovenie: biela arctic  zľava na program FOR YOU až do -15%                

109 €

9490 €

WONDER
kancelárske otočné kreslo
plastové podrúčky 
s možnosťou odklopenia 
nastavenie výšky sedenia 
piestom
vyhotovenie: sedák látka/
operadlo látka a sieťovina 
š/v/h: 62/109/51 cm 
nosnosť: 100 kg

1990 €

TAURUS 
rokovacia stolička
vyhotovenie: modrá 
(šedá, čierna,
bordová) 
š/v/h: 48/90/43 cm
nosnosť: 120 kg

Dostupné 

cez e-shop

Dostupné 

cez e-shop

59 €
4999 €

MEK 1080 
s podrúčkami BR 25
vyhotovenie: béžová
(zelená, svetlo zelená,
oranžová, tehlova)
š/v/h: 45/99,5/40 cm 
nosnosť: 90 kg

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

RIO  detská a študentská izba, 
vyhotovenie: dub pílený bardolino
zľava na program RIO až do -10%

NA ŠTUDENTSKÉ
A DETSKÉ IZBY

-15%

AŽ DO

NA STOLY PROGRAMU 
UNO

-10%

AŽ DO

NA SÉRIU 
POINT

-20%

AŽ DO
Séria POINT študentská izba 
vyhotovenie: buk iconic/biela arctic
zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -20%                

119 €
9990 €

1140 ASIN 
kancelárska stolička 
vyhotovenie: čierna,
modrá
š/v/h: 62/94/44 cm 
nosnosť: 130 kg

Dostupné 

cez e-shop

2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 



RUT obývačka kombinácia 01, š/v/h: 290/197/50 cm, vyhotovenie: dub trüffel

RUT typ 06 
šatník 2 dverový
š/v/h: 80/197/55 cm

169 €129 €

RUT typ 05 komoda
š/v/h: 150/87/45 cm

169 €129 €

399 €

339 €
mesačná

splátka 0000 €

MELISA typ 05 
komoda
š/v/h: 120/102/34 cm

119€7990€

499 €

319 €
mesačná

splátka 1077 €

MELISA typ 07 
šatníková skriňa
š/v/h: 90/197/55 cm

169€109€Špeciálna
Akcia
až do 
vYpredania
zásob

MINIMAX LINA kuchyňa 210A
š/v/h: 260/207,2/52,6 cm, vyhotovenie: dub tmavý/červená vysoký lesk

MINIMAX JULA kuchyňa 
š/v/h: 160/207/570 cm, vyhotovenie: dub arlington

* Akcia pracovná doska ZADARMO sa vzťahuje na veľkosť spodných  
  skriniek a ich prekrytie. Akcia neplatí pre E-shop Decodom.

* Akcia až do -15% neplatí na dlhodobo zlacnené stoly a stoličky.

Eurostar ETN 610 FRANKE
nerezový drez FRANKE
š/v/h: 43,5/14/45,5 cm

67 €39 €

+ ZADARMO
PRACOVNÁ
DOSKA
TROPICA 
BEIGE FB 250 FRANKE

vodovodná batéria 
kartuša: 35 cm

29 €

MINI FRANKE 
závesný kôš na odpadky 
š/v: 29/31 cm
objem: 17l

28 €25 €

MORA multifunčná rúra
VT 323 MX

MORA varná platňa plynová
VDP 642 X

299 €AKČNÁ CENA 
SETU

MORA odsávač pár
OK 613 X

89€

6999 €

KU KAŽDEJ KUCHYNI MINIMAX 
ZÍSKATE TERAZ PRACOVNÚ DOSKU 
VO FARBE TROPICE BEIGE ZADARMO.

-15% 
až do

na všetky stoly 
a stoličky

NA VŠETKY KUCHYNE 
MINIMAX

-10%

AŽ DO

+ PRACOVNÁ DOSKA
ZADARMO

 AKCIA NA MALÉ SPOTREBIČE ZNAČKY CONCEPT - 15%

VELKÝ VÝPREDAJ POSTELÍ
POINT A CASSANOVA

POINT BETT 
TYP 90 posteľ
š/v/h: 97/79/214,7 cm 
vyhotovenie: dub pílený bardolino 
biela arctic, Buk 04, buk iconic

22441 €

157 €
P OH 160 posteľ
š/v/h: 166/82/215,6 cm 
vyhotovenie: jaseň coimbra, 
dub pílený bardolino, Buk 07,
pino aurélio 

cena od

22250 €
POINT BETT 
TYP 120 posteľ
š/v/h: 127/79/214,7 cm 
vyhotovenie: dub pílený bardolino 
biela arctic, Buk 04, buk iconic

25339 €

177 €
P OH 180 posteľ
š/v/h: 186/82/215,6 cm 
vyhotovenie: jaseň coimbra, 
dub pílený bardolino, Buk 07,
pino aurélio

cena od 

254 €

HOOK vešiak
š/v/h: 290/197/50 cm, 
vyhotovenie: slivka, vanilka
biela arctic, buk 07, dub hrčatý, 
jaseň coimbra, javor svetlý, 
orech noce, čerešňa pegasa, 
dub pílený bardolino

2625 €1699 €

posledné 
kusy

MELISA 
obývačka kombinácia 01 
š/v/h: 300/197/40 cm 
vyhotovenie: jaseň shimo

DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM

PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA

BRATISLAVA - EURONICS-TPD, Farského 26, tel: 02/62247614, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o.Galvaniho 9, tel. : 02/48709160, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. Novoveska ul. Devínska Nová 
Ves, tel.: 02 48 222 141, HURBANOVO - RM ELEKTRO, Komarňanská 142, tel: 0917/752933, PEZINOK - BAU MÖBEL, Šenkvická cesta 11/F (pri Hypernove), tel: 0917/778297, ŠAĽA - TOLDI 
NÁBYTOK, Dlhoveská 71/A, Šaľa - Veča, tel: 0905/766701, LEVICE - DECO LINE, Československej armády 240/12, tel: 036/6334935, DUNAJSKÁ STREDA - LINIA - I, Á. Vámbéryho 51 (OD Modrý 
Dunaj), tel: 0918/672099, ŽILINA - EURONICS-TPD, Prielohy 1012/1C (vedľa metra), tel: 0917493211, LUČENEC - D-NÁBYTOK, M. Rázusa, tel: 047/4331245, VEĽKÝ KRTÍŠ - NÁBYTOK-INTERIÉR, 
Osloboditeľov 35, tel: 047/4830167, ZVOLEN - D-NÁBYTOK, Krupinská cesta 1, tel: 045/5331955, EURONICS - TPD, Obchodná ulica 11 (Strážska cesta), tel: 045/5401846, KOMÁRNO - HELEN 
NÁBYTOK, Petöfiho 28, tel: 0948/330193, RIMAVSKÁ SOBOTA - INEXA interiérové štúdio, Hviezdoslavova 1A , tel: 0907/329970, NOVÉ ZÁMKY - NZ INTERIER, Pri skladoch 1, tel: 035/6412006, 
KOŠICE - HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. Moldavská cesta 22, tel.: 055 78 33 144, PREŠOV - JOMA NÁBYTOK, Masaryková 14/A, 051/7734748, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA, ABcko, 
Komenského 2756, 054/4748328, GIRALTOVCE JOMA NÁBYTOK, Kpt. Nálepku 121, 054/4706930, NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724, 

- ZÁPADNÉ SLOVENSKO - BRATISLAVA - MERITO, Vajnorská 41, 02/44450338, DUNAJSKÁ LUŽNÁ  - AVAL-JZ, Hlavná ulica, 0911/405373 DUBNICA NAD VÁHOM NÁBYTOK - NIKA, Námestie Matice 
Slovenskej 4263 (OD ASTRA), tel: 042/2402010, MYJAVA STORM, Bradáčová 28, 0908 754426, NITRA - IDEA NÁBYTOK, Novozámocká 224, 037/6515138, NOVÁ DUBNICA - NÁBYTOK NIKA, OD 
Družba, SNP 750/42, 042/4431077 NOVÉ ZÁMKY - NÁBYTKÁRSTVO.SK (Roland Schváb), Nitrianska cesta 139, 0918/188377 PIEŠŤANY - STORM, Bratislavská 78, 0915 738202, TRENČÍN - UNI-MIER, 
Zlatovská č. 9 Úspech - obchodné centrum, 032/6582872, VRÁBLE - RM ELEKTRO Hlavná 1 (OD Jednota  1. Poschodie), 0917/752933, 032/6582872, ZLATÉ MORAVCE - GBG SLOVAKIA  (PROFICENTRUM), 
Továrenská 3, 0917/170858, ŠAMORÍN - NAFEKT  Bratislavská 2003, 0905 822 487, 0650/400 636 - STREDNÉ SLOVENSKO - ČADCA - STAVIVÁ, U Ševca 220 /Pri železničnej stanici/, 0918 683 674, 
ŽIAR N. HRONOM - EURONICS TPD OD Prior Stred, Ul. SNP 108, 0918/421041, KRUPINA - NÁBYTOK MUDRÁK  ČSA 19 (Obchodný dom Coop Jednota), 0917/902114, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK 
MUDRÁK  Mládežnícka 21, 0917/908604  - VÝCHODNÉ SLOVENSKO - HUMENNÉ DREVONAX JÁN VAJS, Družstevná 27, 057/7886241, SEDAČKY M-LINE, Námestie Slobody 28/22, 057/7755997, 
0915958305, NÁBYTOK BYTEX ul. 1 Mája 1062  /pri poliklinike/, 057/7755997, 0915958305, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ, Južná trieda 123, 055/7283255, MICHALOVCE ŠUMA NÁBYTOK, 
Námestie osloboditeľov 23, 056/6433248, ŠUMA NÁBYTOK, Škultétyho 25, 051/7713093, SNINA - NÁBYTOK KOMFORT Strojárska 4452 (v priestoroch svadobky Harmen), 057/3811697

TOPOĽČANY Bedzianska cesta, tel.: 038/5363824, KOŠICE OC CASSOVIA, tel.: 055/2850764, TRNAVA OC STORELAND, tel.: 033/3260448, PRIEVIDZA OC STORELAND, tel.: 
046/3260410, MICHALOVCE OC MICHALOVCE, tel.: 056/2850750, TRENČÍN OC STORELAND, tel.: 032/3260410, SKALICA OC MAX, tel.: 034/3260410, MARTIN OC TURIEC, 
tel.: 043/3260410, PÚCHOV OC STOP.SHOP, tel.: 042/3260410, ROŽŇAVA OC ROŽŇAVA, tel.: 058/2850750, NITRA MLYNÁRCE, tel.: 037/2850760, POPRAD OC STORE-
LAND, tel.: 052/2850750, ŽILINA OC DUBEŇ, tel:  041/2850750, L. MIKULÁŠ OC LIPTOV, tel.: 044/5472950, RUŽOMBEROK R-NÁBYTOK, tel.: 044/4303464, NÁMESTOVO 
OC ORMO, tel.: 043/5522033, B.BYSTRICA RADVAŇ PARK, tel.: 048/3810207, BRATISLAVA POLUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA LAMAČ, 
tel.: 02/20850750, BRATISLAVA SIKO - Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ružinov, tel.: 02/38104757, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 



1. cena 1000€ - Eva Szollosyová
2. cena   750€ -  Peter Plšičík

3. cena   500€ -  Zdenka Bartošová

Zoznam výhercov v kategórii Nábytok 2016

Zoznam výhercov v kategórii Kuchyňa 2016

1. cena 1000€ -  Monika Reháková
2. cena   750€ - Csilla Ibolya

3. cena   500€ - Ľuboš Dvorák

Výsledky súťaže
decodomácnosť 2016

Výhercom gratulujeme!

Do súťaže sa už zapojilo viac ako 2000 zákazníkov a rozdali sme ceny v hodnote 18.000€

INŠPIRUJTE SA NAŠIMI NOVÝMI
KATALÓGMI 2017

VŠETKY KATALÓGY NÁJDETE PRIAMO NA PREDAJNIACH
ALEBO NA WWW.DECODOM.SK

Akcia platí od 15. 4. do 14. 5. 2017, alebo do vypredania zásob. Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien a sortimentu počas trvania akcie. Ceny sú uvedené s DPH. V cene nie sú započítané dekorácie, doprava a montáž. Uvedené rozmery sú orientačné. 
Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmeny vo farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto letáku. Tovarové položky, nachádzajúce sa v letákovej akcii, sú výstavné exponáty a slúžia k zadaniu objednávky do výroby. Nie je možné ich priamo odobrať. 
Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v letákovej akcii, vystavené na predajných miestach, uvedených v tomto letáku. Fotografie použité v letáku sú ilustračné a nemusia zodpovedať 
aktuálnej ponuke. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť dorovnanie najnižšej ceny. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje iba na kuchyne radu DECOplan, nevzťahuje sa na spotrebiče, drezy, batérie, odpadkové koše, a služby.

Výrobky a služby označené symbolom DECODOM nájdete len v DOMOCH NÁBYTKU DECODOM s možnosťou objednania v KUCHYNSKÝCH ŠTÚDIÁCH DECODOM.


