
Platnosť akcie: 13. 2. - 6. 3. 2017

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Už viac ako 40 ročná tradícia 

výroby nábytku v Topoľčanoch
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-40%
až do

na kuchynedecoplan



KUCHYŇA BIBIANA
korpus: vanilka patina predná plocha: vanilka patina

zľava na kuchyňu DONA až do -40%

6
farebných
vyhotovení

KUCHYŇA CORA/IRIS
korpus: strieborná predná plocha: dub nelson/chilli red vysoký lesk

zľava na kuchyňu DONA až do -38%

KUCHYŇA ESTER
korpus: dub trüffel 
predná plocha: marigold vysoký lesk

zľava na kuchyňu ESTER až do -38%

36
farebných
vyhotovení

13
farebných
vyhotovení

Už viac ako 40 ročná tradícia 

výroby nábytku v Topoľčanoch

Zľava až do -40% na kuchyne decoplan:  Carmen, Leandra, Paula, 
Dona, Porta, Bibiana, Bela, Vanila 
Zľava až do -38% na kuchyne decoplan: Cora, Gala, Elis, Ester, Tilia, 
Iris, Zora, Katy, Radúza, Manila, Astória, Lada

Výhodná zľava až do -40% 
na všetky kuchyne decoplan

 Finančné služby decodom

Genius Pay
MYSLITE DOPREDU A UŠETRÍTE AŽ 2%

Využite výhodné financovanie vďaka ĽAHKÝM SPLÁTKAM.
Na splátky  s nízkym úrokom!
Využite nízky úrok
Zvoľte si dĺžku splácania 12,15 alebo 18 mesiacov
Pri úvere od 100€

Úrok od 9,8% platí len pri akontácii 10%; 20%; 30% a len pri dobe 
splácania  12;15;18 mesiacov
Celková výška úveru (S) 450, pri úrokovej sadzbe 9,94% p.a., Akontácia 
50 €, Výška mes. splátky (Ak) 39,46 €, počet splátok (n) 12, celková 
čiastka k úhrade 473,52 €, PRMN (X) 9,94 %, doba splatnosti 
12 mesiacov. 

 Garancia najnižšej ceny
Nebojte sa s našimi odbornými predajcami porovnať akúkoľvek 
konkurenčnú ponuku porovnateľnej kvality. U nás máte istotu, 
že naša cena a kvalita budú pre Vás vždy tie najlepšie. 

-40%
až do

na kuchynedecoplan

an ELICA group brand

nástenný odsávač pár
vyhotovenie: čierne sklo + predná lišta nerezová,
biele sklo + predná lišta nerezová
šírky: 60 a 90 cm, osvetlenie: HALO 2 x 20 W
sací výkon minimálny/maximálny: 304 - 625 (735) m3/hod.
hlučnosť minimálna/maximálna: 50 - 66 (69) dB(A)
priemer výstupného otvoru: 150 mm
Pachový uhlíkový filter (účinnosť 6 mesiacov): CFC 0038668  29€
Komín vo farbe odsávača v základnej výbave.

 TURBOAIR THUNDER

AKCIA PLATÍ V OBDOBÍ
OD 16.01. 2017 DO 31.03.2017

60 cm:    349€314,10€
90 cm:    409€368,10€



Séria NORDIC obývačka kombinácia 02                             zľava na Sériu NORDIC až do -15% 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm, vyhotovenie: pino aurélio 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

599 €

3149€

399 €
cena bez doplnkov

tento výrobok
držíme skladom

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

mesačná
splátka

573 €

2833€

359 €
cena bez doplnkov

tento výrobok
držíme skladom

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014
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Tradičný slovenský výrobca nábytku

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE 
VĎAKA ĽAHKÝM SPLÁTKAM.

Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm 

vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

zľava na program SPA až do -20%

Séria TIROL obývačka 
vyhotovenie: biela arctic

zľava na program TIROL až do -20%

Séria BANA obývačka kombinácia 55 
š/v/h: 320,6/202,9/51,2 cm

vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

zľava na program BANA až do -20%

ALFONSO kombinácia 114                                                                    zľava na program ALFONSO až do -15%                               
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm, vyhotovenie: dub Wotan/čierna Supermat, /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1000 €

6305€

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

699 €

4411€

559 €
cena bez doplnkov

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Obývačka Alfonso 
predstavuje najnovšie 
trendy v modernom 
nábytkovom dizajne. 
Kombinuje prírodný 
dekoru dub wotan 
s modernými akcentami 
v bielej matnej alebo 
čiernej matnej farbe. 
Vhodne použité kovové 
lišty na predných plochách 
v kombinácií s kovovou 

úchytkou ešte viac umocňujú dojem dobre odvedenej 
práce dizajnéra a vysokej kvality výroby. Chrbty vitrín 
sú osadené reliéfovaným povrchom s 3D štruktúrou. 
Pri použití doplnkového osvetlenia vo vnútri vitrín 
krásne vynikne optická jedinečnosť obývačky Alfonso. 
Samozrejmosťou je použitie nerozbitného 
bezpečnostného skla na predných plochách vitrín a 
takisto spodného výsuvu s doťahom a brzdou 
pri zásuvkách. Obývačku je možné poskladať do 
rôznych zostáv a kupovať jednotlivé skrinky aj 
samostatne. Ideálnym doplnkom je konferenčný 
stolík Spot, ktorý je tiež novinkou v našom sortimente.

Alfonso

mesačná
splátka

879 €

5122€

649 €
cena bez doplnkov

Séria

tento výrobok
držíme skladom

LIBERTY kombinácia 07                                                 zľava na program LIBERTY až do -20%
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

691 €

4333€

549 €
cena bez doplnkov

tento výrobok
držíme skladom

TOGO kombinácia 01 
š/v/h: 290,3/206/49,8 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

449 €

2833€

359 €
cena bez doplnkov

tento výrobok
držíme skladom

Séria MODESTO kombinácia 110                                 zľava na Sériu MODESTO až do -15%
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm, vyhotovenie: san remo sand/bridlica
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

786 €

4964€

629 €
cena bez doplnkov

Séria

tento výrobok
držíme skladom

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/dub pílený bardolino
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1022 €

5122€

649 €
cena bez doplnkov

Séria

3
farebné 

vyhotovenia

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

-20%
až do

na Série
a obývačky

Ing. Petra Podobová 
riaditeľka vývoja nábytku

SPA šatník typ 92
2 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 115,9/220/65 cm

369€289€
SPA šatník typ 91
1 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 65,1/220/65 cm

239€189€

NOVINKA

Novinka
za super cenu!
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 TOULOUSE
sektorová sedacia súprava plná praktických funkcií
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/h: 330/240 cm, ložná plocha: 270/124 cm
až do -15% na sedací program TOULOUSE

 DAKAR sektorová sedacia súprava s vysokým 
komfortom sedenia a s vyvýšenou opierkou až 107 cm
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/h: 242/270 cm, ložná plocha: 122/205 cm
až do -15% na sedací program DAKAR

 BRANDON 
sektorová sedacia súprava
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm , ložná plocha: 197/123 cm
až do -15% na sedací program BRANDON

249€

RELAX 
relaxačné kreslo
vyhotovenie: Season 752
v/h: 43/56 cm

649€549€
mesačná splátka 4333€

HAWANA rohová sedacia súprava s prešívaným sedákom
vyhotovenie: Savana 05 šedá, nohy chróm
š/v/h: 238/90/175 cm, ložná plocha: 200/123 cm

AGIL moderná rozkladacia pohovka
vyhotovenie: ET85/961 tyrkysová 
š/v/h: 198/86/95 cm, ložná plocha: 195/141 cm

279€
mesačná splátka 2202€

FIORE 
univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie:  luna 41
š/v/h: 270/107/225 cm 
ložná plocha: 200/125  cm

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 3701€

komfortné, kvalitné, funkčné

-20%
až do

na sedačky

EGO sedacia súprava s variabilitou zostáv
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 3kreslo: 243/96 cm, 2kreslo: 173/96 cm
taburetka: 96/64 cm (možnosť doobjednať doplnky)
až do -15% na sedací program EGO

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

3kreslo: 
172/83 cm

279€259€
2kreslo: 
145/83 cm

239€229€
1kreslo: 
88/83 cm

169€159€

NÁŠ
TIP!

MALAGA-LUX 
rohová sedacia súprava s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 246/83/183 cm, ložná plocha: 200/120cm

659€
mesačná splátka 5201€

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

379€
mesačná splátka 2991€

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€
mesačná splátka 5516€

mesačná splátka

1965€

4
roky 

záruka

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

9990€

L zostava 949€ 
U zostava 1090€

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE 
VĎAKA ĽAHKÝM SPLÁTKAM.
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AQUA kúpelňa  (aj s umývadlom)                              zľava na program AQUA až do -20%                                          
š/v/h: 179,8/207/44 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk
(cena bez doplnkov a batérie)                                

NOVINKA

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

1

2

3

4

5

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

129€
2  vešiakový panel 
s odkladaciou policou
š/v/h: 85/123,3/35,2 cm

73€

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

59€

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€

Zľava až do -20% 
na vybrané predsiene 
platí na modely 
CITY, TIROL, MANHATTAN 
DALLAS, BANA, ALBI, SPA

pino 
aurélio

tyrkysová wasabi čadičová
šedá

claysan remo 
sand

farebné vyhotovenia LIKE

4
farebné 

vyhotovenia

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson zľava na program spálne AURÉLIA až do -20% 
zľava -30% platí len na vybrané prvky

* Len na objednávku.                                                                             

*
jaseň

coimbra
dub

pílený
bardolino

*
dub

hrčatý

*
buk 04

typ 5 - 5DV
šatník (bez osvetlenia)
š/v/h: 224/225/60 cm

354€24780€

typ 20 - 5DV - 1Z
šatník so zrkadlom
š/v/h: 224/225/60 cm

367€25690€

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino zľava na program spálne CASSANOVA až do -20%
zľava -30% platí len na vybrané prvky

-30%
až do

na programyCASSANOVA
AURÉLIA
CASSA5

doplnkové 
osvetlenie

zvýšená 
ložná 

plocha

plnovýsuvné 
kvalitné
kovanie

typ 2DV 
šatníková skriňa
2-dverová 
š/v/h: 90,6/225/60 cm

154€10780€

typ 1DV 
šatníková skriňa
2-dverová
š/v/h: 46/225/60 cm

123€8590€

typ 3DV 
šatníková skriňa
3-dverová
š/v/h: 135/225/60 cm

245€17150€

typ 2DV 
šatníková skriňa
2-dverová 
š/v/h: 90,6/225/60 cm

141€9850€

typ 1DV 
šatníková skriňa
2-dverová
š/v/h: 46/225/60 cm

123€8590€

typ 3DV 
šatníková skriňa
3-dverová
š/v/h: 135/225/60 cm

233€16290€

farebné vyhotovenia CASSA5

ľandub
bardolino

schoko
dub pílený 
bardolino

biela
arctic

piesok antracit
san remo

sand
dub

canyon

Séria FOR YOU detská izba
vyhotovenie: biela arctic
zľava na Sériu FOR YOU až do -20%

Séria LIKE detská izba/študentská izba
vyhotovenie: pino aurélio/wasabi/tyrkysová

zľava na Sériu LIKE až do -20%

Séria

Séria

útulná detská izba 
pre chlapca aj pre dievča...

posuvné šatníky 

150, 200, 250, 300

CASSA5 spálňa, vyhotovenie: san remo sand/grafit zľava na program spálneCASSA5 až do -20% 

-20%
až do

na programyFOR YOU
LIKE

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE 
VĎAKA ĽAHKÝM SPLÁTKAM.



29€
BLANCO FLEX MINI  
š/v/h: 78/15/43,5 cm 
nerez hladký, komplet sifón

fantastická ponuka
za super cenu! -10%

zľava na všetky 

spotrebiče až do

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

- 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 MALACKY FROMEX, Nádražná 1143, 034/7722032, 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  Svätotorojičné 
nám.(Vedľa VUB banky), 0917/902114, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK MUDRÁK  Mládežnícka 21, 0917/908604  - VÝCHODNÉ SLOVENSKO - BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA, ABcko, Komenského 
2756, 054/4748328, GIRALTOVCE JOMA NÁBYTOK, Kpt. Nálepku 121, 054/4706930, NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724, 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, KEŽMAROK - ROZANA, Hlavné 
námestie 38, 052/4522130, JKS Nábytok, Tvarožnianska 2490/16 (oproti Tescu), 0911 645 145, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ, Južná trieda 123, 055/7283255, MICHALOVCE ŠUMA NÁBYTOK, 
Námestie osloboditeľov 23, 056/6433248, PREŠOV JOMA NÁBYTOK, Masaryková 14/A, 051/7734748, 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 OC RETRO Ružinov, tel.: 02/38104757, BRATISLAVA POLUS CITY CENTER, tel.: 
02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA SIKO - Galvaniho, tel.: 02/20850755, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 

Predné čelo
Predné čelo aj bočnice z MDTD 
25 mm. Rovnaký povrch, farba 
a štruktúra viditeľných častí. 
Použitá ABS hrana 2 mm - odolnejšia 
a stabilnejšia hrana.

Spoj bočnice s čelom
Zvýšená konštrukčná pevnosť postele. 
Vysoká pevnosť pre vyššiu aj nižšiu 
váhu. Veľmi jednoduchá montáž. 
Pri viackrát opakovanej montáži 
a demontáži je spojenie veľmi pevné.

Spoj strednice s čelom
Veľmi ľahko prestaviteľné podperné  
kovanie umožňuje jednoduché 
výškové nastavenie (4 výšky).

Uchytenie roštu
Veľmi ľahko prestaviteľné podperné  
kovanie umožňuje jednoduché výškové 
nastavenie ( 4výšky ). 
Eliminuje vŕzganie.

Podperné nohy
Výškovo nastaviteľné podperné nohy 
pod strednicou. Výhoda pri nerovnej 
podlahe, možnosť - predpäť strednicu.

Nová 
konštrukcia 
postelí

Pôvodná 
konštrukcia 

postelí

Predné čelo
Predné čelo z fóliovanej MDF - 
rozdiel vo farebnosti a štrukrúre 
povrchu medzi fóliou a MDTD.

Spoj bočnice s čelom
Použitý excentrický spoj 
s drevenným kolíkmi. 
Možný bočný prehyb bočnice.

Spoj strednice s čelom
Pevné spojenie bez možnosti 
výškového nastavenia.

Uchytenie roštu
Drevená lišta pripevnená k bočnici. 
Väčšia styčná plocha s roštom 
môže spôsobovať vŕzganie. Bez 
možnosti výškového nastavenia.

Podperné nohy
Bez možnosti výškového 
nastavenia. Problémové 
nastavenie pri nerovnom povrchu.

UNO posteľ typ P 90 UP (bez roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  97/88,6/214,7 cm

173€12975€
UNO posteľ typ P 120 UP (bez roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  127/88,6/214,7 cm

189€14175€

UNO posteľ typ P 160 UP (bez roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  167/88,6/214,7 cm

273€20475€
UNO posteľ typ P 180 UP (bez roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  187/88,6/214,7 cm

289€21675€

10
farebných 
vyhotovení

NOVINKA posteľ UNO 

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

8990€

RAFAEL polohovacia váľanda 
s úložným priestorom 
lamelový rošt, pružinový matrac 
polohovanie pod hlavou a nohami 
vyhotovenie: Vento 12/Life 19
š/v/h: 200/50/87cm 

179€

169€
mesačná

splátka 1334€

249€

229€
mesačná

splátka 1807€
319€

mesačná
splátka 2517€

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

BETINA boxspringová, prevzdušnená posteľ 
vyhotovenie: šedá látka 
(na výber 3 druhy nožičiek - drevenná strieborná,
plastová - chróm, čierna) 
š/v/h: 185/114/202 cm 
ložná plocha: 200/2x85 cm

11950€

ALVERA matrac 
Robustný partnerský matrac vyššej tuhosti 
s komfortnou lenivou penou.
š/v/h: 200/20/70 cm, nosnosť: 140kg

140kg

LAGOS robustný matrac 
vyššej strednej tuhosti 
s rozdielnou profiláciou strán 
š/v/h: 200/23/80-90 cm, nosnosť: 130 kg

11950€ 149€

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

GUARDA SUPRA matrac
robustný matrac z peny vyššej 
tuhosti s rozdielnou profiláciou strán. 
Poťah s extraktom Aloe Vera
š/v/h: 200/21/80-90, nosnosť: 130 kg

9950€

140kg

vyššia kvalita 
za nezmenenú cenu-25%

až do

na programUNO

-15%
až do

na programMINIMAX

MINIMAX ADELA kuchyňa 210B
vyhotovenie: dub arlington, š/v/h: 210/207,2/52,6 cm

MINIMAX NELA kuchyňa 210A
vyhotovenie: dub tmavý/woodline creme, š/v/h: 210/207,2/52,6  cm

tento výrobok
držíme skladom

mesačná
splátka

32136 €

1965€

249 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

27398 €

1492€

189 €
cena bez doplnkov

Zdravé raňajky do kabelky

Vitamínová 
bomba

každý deň
CONCEPT SM 3360
Smoothie maker
Vhodný aj na drvenie ľadu.
Jednoduchá údržba a čistenie.
Bezpečnostná poistka.
Protišmykové nožičky.

SUPER CENA
2899€2289€-20%

zľava na všetky
- jedálenské stoly

- jedálenské stoličky
- kancelárske 

stoličky
až do



Séria POINT študentská izba, 
vyhotovenie: 
vanilka vysoký lesk/dub pílený bardolino
zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -25%                

Séria POINT pracovňa, 
vyhotovenie: biela arctic/dub pílený bardolino
zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -25%                

množstvo
farebných
kombináciíSéria

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

čierna
vysoký
lesk

petrol
grafit
vysoký
lesk

buk
iconic

javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

poriadok 
v kábloch 

od počítača

hrúbka 
materálu

až 28 mm

vysoká 
nosnost 

políc
až 25kg

Akcia platí od 13. 2. do 6. 3. 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.

-25%
až do

na programy
POINT, POINT+

UNO


