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Viac noviniek nAjdete na vystave nAbytku a bYvania v Nitre 7-12.3.2017 v pavilOne M4Tesime sa na Vasu navstevu.viac na www.decodom.sk

Na vybrané kuchyne 

decoplan

-38%

až do

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Myslíme na VÁs v predajniach Decodom

viac na www.decodom.sk  



IRIS korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/perla šedá vysoký lesk/dub arlington

 zľava na kuchyňu IRIS až do -35%
DONA korpus: biela arctic predná plocha: šedá

zľava na kuchyňu DONA až do -38%

5
farebných
vyhotovení

9
farebných
vyhotovení

ESTER korpus: grafit predná plocha: petrol/brest bielený 

zľava na kuchyňu ESTER až do -35%

36
farebných
vyhotovení

Na vybrané kuchyne 

decoplan

-38%

až do

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 -38% 
na vybrané kuchyne decoplan

 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. 

Výhodná zľava až do -15% 
na všetky drezy BLANCO.

Výhodná zľava až do -15% na produkty značky Blanco.
Pri zakúpení setu drez + batéria + kôš platí zľava -15%.
Na samostatne zakúpený drez, či drez + batéria platí zľava -10%.

Naše kuchyne 

si v roku 2016 kúpilo 
viac ako 10. 000 

spokojných zákazníkov.

Výhodná zľava až do -15% 
na všetky spotrebiče

Viac informácií u predajcov.

 Finančné služby decodom

Genius Pay
MYSLITE DOPREDU A UŠETRÍTE AŽ 2%

*Celková výška úveru (S) 450 €, pri úrokovej sadzbe 26,27% p.a., 
Akontácia 50 €, Výška mes. splátky (Ak) 50 €, počet splátok (n) 
10, celková čiastka k úhrade 500 €, PRMN (X) 26,27%, doba 
splatnosti 10 mesiacov.



Viac noviniek nAjdete 

na vystave 
nAbytku a bYvania 

v Nitre 
7-12.3.2017 
v pavilOne M4
Tesime sa na Vasu navstevu.

viac na www.decodom.sk

FI7 871 SC IX HA
samostatná teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom

9 asistovaných funkcií
8 tradičných funkcií
Vnútorný objem: 73 litrov, sivý interiér
Energetická trieda A+ 
Maximálny príkon: 3 650 W 
Vyhotovenie: čierne sklo, 3-vrstvové sklo 
dverí, Soft closing 

Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm 
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký 
plech, výsuvné koľajničky (1 úroveň), 
Katalytické panely

FI5 854 P IX HA
samostatná pyrolytická teplovzdušná rúra
so zadným ohrevom

6 asistovaných funkcií
6 špeciálnych 
4 tradičné funkcie
Vnútorný objem: 71 litrov
Energetická trieda A+
Maximálny príkon: 3 650 W
Vyhotovenie: čierne sklo, 4-vrstvové sklo 
dverí
Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm 
Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký 
plech, grilovací ražeň

KIU 642 F B
indukčná sklokeramická varná doska

Automatické funkcie riadené senzorom
Manuálne funkcie
Power Management
HD Flexi Zóna
4 indukčné platne, každá s Booster ohre-
vom 
Maximálny príkon: 2,5; 4; 6; 7,2 kW 
Vyhotovenie: čierna farba

Rozmery (v x š x h): 130 x 580 x 510 mm 
Odporúčané pripojenie k el. sieti: 230 V 1N 
~ alebo 400V 3N ~ podľa zvoleného príkonu

FTGHL 641 D/IX/HA
plynová varná doska s kovovým povrchom

Vertikálny plameň - unikátny vertikálny horák, 
zníženie spotreby plynu až o 20%
varenie s maximalnou rovnomernosťou,
mimoriadná efektivita
4 plynové horáky, Bezpečnostné ventily horákov
Maximálny výkon horákov: 7,8 kW
Vyhotovenie: nerez
Liatinové mriežky

Rozmery (v x š x h): 41 x 600 x 510 mm
Doska je určená pre pripojenie na zemný plyn

BCB 7030 E C AAA O3
kombinovaná vstavaná chladnička 
s lessfrost technológiou

Výbava: Zóna Food Care 0°, LED osvetlenie
1K + elektroventil + 2 termostaty
Využiteľný objem ch+m: 189 l + 80 l
Spotreba energie / en. trieda: 251 kWh/
rok / A++
Rozmrazovanie ch / m: auto / LessFrost
Hlučnosť: 36 dB

Rozmery v x š x h: 1 770 x 540 x 548 mm
Koľajničkové uchytenie dekoratívnych dverí

7HKRO 642 TOX RU/HA
sálavá sklokeramická varná doska

Dotykové ovládanie 
Manuálne funkcie
4 sálavé platne, 1 oválna, 1 trojitá 
Maximálny výkon horákov: 7,1 kW
Vyhotovenie: čierna farba, nerezový rám 

Rozmery (v x š x h): 48 x 574 x 504 mm 
Výrez (š x h): 560 x 490 mm 
Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 3N ~

MD 773 IX HA
mikrovlnná rúra s grilom

Gril, mikrovlny, 7 stupňov výkonu 
Automatické funkcie podľa potravinových tried
Vnútorný objem: 31 litrov
Nerezový interiér
Výkon mikrovĺn/grilu: 1 000/800 W 
Maximálny príkon: 2 300 W 

Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm 
Vyhotovenie: sklo – farba čierna, bezpečnost-
né sklo dverí, otváranie dverí nadol 
Príslušenstvo: otočný tanier, kryt taniera pre 
ohrev jedla, grilovací rošt

MD 554 IX HA
mikrovlnná rúra s grilom

Gril, Crisp, mikrovlny
Automatické funkcie podľa potravinových 
tried
Vnútorný objem: 31 litrov
Nerezový interiér 
Výkon mikrovĺn/grilu: 1 000/800 W 
Maximálny príkon: 2 300 W 
Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 468 mm
Vyhotovenie: nerez s bezodtlačkovou 
úpravou povrchu, bezpečnostné sklo dverí, 
otváranie dverí nadol
Príslušenstvo: otočný tanier, Crisp tanier, 
rukoväť taniera Crisp, grilovací rošt

599€

599€

529€

479€ 739€

319€

599€

549€
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

NOVINKA 5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

HIZG 64121 SX
plynová varná doska 
WOK horák 
elektr. zapaľovanieplameňa 
STOP GAS 
liatinové podstavce
nerezové prevedenie

HISG 64220 SW / 64220 S
plynová varná doska 
WOK horák 
elektr. zapaľovanieplameňa 
STOP GAS 
liatinové podstavce
nerezové prevedenie

BIM 35401 XMS
zabudovateľná multifunkčná rúra 
digitálny LED displej 
dotykové ovládanie, 12
funkcií (funkcia PizzaPro – profesionálna
pizza pripravená doma) 
extra veľký objem dutiny rúry: 82 l, 
dvojitý teleskopický výsuv, 
trojité sklo dvierok, katalytická
zadná stena, kruhové výhrevné teleso
chladiaci ventilátor, 2 plechy, 1 rošt
nano úprava dvierok

CBI 7771 F
zabudovateľná kombinovaná chladnička
Automatické odmrazovanie mrazničky semi 
No frost 
čistý objem chladnička/mraznička 190/48 l
sklenené police 
pevné uchytenie dvierok

DIN 28220
zabudovateľná umývačka, šírka 60cm
A++, 12 sád riadu, 8 programov 
6 teplôt
(70/65/60/50/40/35°C), LCD displej 
Waterstop,
Acrobat, All in 1, onesk. štart 0:30-9:30h, 
½ náplň
plne integrovateľná 
tretí kôš na príbor
extra sušenie STEAM GLOSS, 
svetelný lúč na podlahu

HII 64500 FHTW/64500 FHT
elektrická indukčná varná doska 
senzorové dotykové SLIDER ovládanie 
indikátor zapnutia
digitálny displej 
časovač, booster
detská poistka 
poistka proti pretečeniu a prehriatiu 
automatické vypnutie 
pamäťová funkcia 
bez rámiku

BIR 14400 BGCS / 
14400 WGCS
zabudovateľná multifunkčná rúra, digi-
tálny LED displej 
dotykové ovládanie
12 funkcií (funkcia SURF), veľký objem
rúry - 72 litrov, 
trojitý teleskopický výsuv
trojité sklo dvierok, katalytická
zadná stena, kruhové výhrevné teleso
chladiaci ventilátor, 2 plechy, 1 rošt
B – farba čierna, W – farba biela

MGB 25333 BG/WG
MGB 25332 BG
zabudovateľná mikrovlnná rúra
objem 25litrov
5 stupňov ohrevu, 3 stupne výkonu grilu
výkon mikrovĺn 900W/ grilu 1000W
auto menu s 8 funkciami
digitálny displej, rámik je súčasť mikrovlnky
3BG – čierne prevedenie s čiernym 
rámikom
3WG – biele prevedenie s bielym rámikom
2BG – čierne prevedenie s nerezovým 
rámikom

179€

179€

399€

399€

499€

429€

369€

399€

239€

219€

A+ A++



R A D O S Ť  D O M O V Awww.mora.sk

Mikrovlnná rúra 
ZADARMO

Úsporné 
spotrebiče

100% servis 
po celej SR

Technická 
dokonalosť

Zatláčacie 
gombíky

Program na 
čistenie rúry

Komfort 
zatvárania dvierok

Prednosti spotrebičov MORA

VDP 665 X

VDI 641 XVT 548 MX

399 €
329 €

219 €

VDP 642 X

AKČNÍ CENA SETU

299 €

VT 323 MX

VDP 642 X1

AKČNÍ CENA SETU

399 €

VT 428 MX

Kúpte rúru a varnú 
dosku a dostanete  
mikrovlnnú rúru MT 
121 S  v hodnote 69 € 

ZADARMO

EOB6631CAX
Moderná a zdravá príprava jedál 
v pare

- Vstavaná rúra s funkciou pary
- Energetická trieda: A+
- Objem rúry: 74l
- S integrovanou funkciou pary
- Mäsová sonda
- Zasunovacie ovládacie prvky
- Rozmery pre zabudovanie 
  V x Š x H (mm): 600 x 560 x 550

EMT25207OX
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 pre zabudovanie 
  V x Š x H (mm): 380 x 560 x 500
- Vnútorný objem rúry (l): 25

ESL8320RA
Maximálny efekt - minimálna spotreba

- Plne integrovateľná umývačka riadu 60cm
- Energetická trieda: A++
- Kapacita umývania: 15 riadov
- Hlučnosť: 44 dB(A)
- 6 programov, 5 teplôt
- Tretia zásuvka na príbor
- Inverter motor
- Možná inštalácia vo výške
- Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

ESB9300
Harmónia chutí od profesionála

- Mixér
- Výkon (W): 1200
- Objem nádoby (l): 2,2
- Titánové nože
- Farba: nerez
- Displej
- Drvenie ľadu

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

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
- Uhlíkový filter: EFF72

multifunčná rúra

multifunčná rúra multifunčná rúra

varná platňa plynová varná platňa plynová

varná platňa plynová

indukčná platňa

ENN2853BOW
Nezávislé nastavenie teploty
bez nutnosti rozmrazovania

- Vstavaná kombinovaná chladnička
- Objem chladničky (l): 192
- Objem mrazničky (l): 61
- Energetická trieda: A+
- Samostatné ovládanie teploty chladničky 
  a mrazničky
- Elektronické ovládanie
- LCD displej
- Frost Free
- Rozmery pre zabudovanie
  V x Š x H (mm): 1780 x 560 x 550 

EHL6740FAZ
Využitie varných zón bez obmedzenia

- Indukčný varný panel 
- Dotykové ovládanie
- Detekcia hrnca
- Funkcia uzamknutia panela
- Detský zámok
- Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
- Rozmery pre zabudovanie 
  V x Š x H (mm): 55 x 560 x 490

709€ 549€

329€ 259€

789€ 599€

449€ 349€

469€ 379€

779€ 649€

149€ 139€

615€ 499€

A++

C

A+

A+



Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

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

Séria MODESTO obývačka kombinácia 01 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm   
zľava na Sériu MODESTO až do -15%

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

Séria

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

Séria NORDIC obývačka kombinácia 10  
vyhotovenie: dub riviera mountain rustic
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm
zľava na Sériu NORDIC až do -15%

Séria NORDIC študentská izba  
vyhotovenie: pino aurélio
zľava na Sériu NORDIC až do -15%

Séria

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

Séria Modesto
Ak máte radi jednoduché tvary, čistejšie línie a pred 
experimentmi dávate radšej prednosť klasike, 
nábytková séria Modesto od spoločnosti Decodom, 
ktorá predstavuje zaujímavé riešenie 
nielen pre vašu obývaciu izbu, vás určite nenechá 
chladnými. 
V sortimente nájdete modely s policami z 
priehľadného bezpečnostného skla, no ak vám tento 
materiál plne nevyhovuje, k dispozícii sú aj modely 
bez neho. 

Séria Nordic
Nábytková séria Nordic od spoločnosti Decodom 
spĺňa všetky najnáročnejšie požiadavky. 
Vyniká svojou modernosťou, univerzálnosťou 
a kvalitou, vďaka čomu je vhodná takmer do každej 
domácnosti. 
V tejto sérii nábytku nájdete širokú ponuku menších 
a väčších, vysokých a nízkych vitrín, skriniek 
vhodných nielen na umiestnenie televízora, 
nástenné panely s policou, ktoré ponúknu domov 
Vašim knihám a rôznym dekoráciám.

682€549€
mesačná splátka 5490€

603€399€
mesačná splátka 3990€

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

SPLÁCATE 10 MESIACOV 
1/10 Z CENY VÝROBKU.

Ing. Petra Podobová 
riaditeľka vývoja nábytku

Zariadiť svoj domov, tak aby bol skutočne 
miestom pohody a harmónie, je vďaka  
našim nábytkovým sériám veľmi príjemnou  
a vzrušujúcou úlohou. Pomocou sérií si 
môžete zariadiť každú miestnosť vášho  
interiéru v rovnakom dizajne, farbe a štýle.  
Ku každej sérii vám pomôžeme vybrať 
množstvo bytových dekorácií a doplnkov. 
Získate tak vkusne zariadenú domácnosť 
s nezameniteľným štýlom a šarmom.

Harmonický domov 
v jednom tóne

TIROL pracovňa
vyhotovenie: dub bardolino schoko
zľava na program TIROL až do -20%

TIROL obývačka
vyhotovenie: vanilka patina
zľava na program TIROL až do -20%

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Séria Tirol
Ponorte sa do elegantného interiéru, 
ktorý je zariadený nábytkovou Sériou Tirol. 
Klasický rámový tvar dverí je atraktívny 
aj v súčasnej dobe a je obľúbený u všetkých 
vekových skupín od detí až po ich starých rodičov. 
Dizajn série je navrhnutý s dôrazom 
na nadčasovosť použitých zostáv alebo jednotlivých 
častí. V ponuke sú tri farby: vanilka patina, 
biela arctic, dub pílený schoko.

Séria TIROL predsieň kombinácia 01 
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

NOVINKA

Konečne
prírodná 
drevina!

Na série
nordic, MODESTO

TIROL

-20%

až do

NOVINKA

Séria TIROL kombinácia 02 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain 

š/v/h: 320,6/196,6/50 cm   
zľava na program TIROL až do -20%

TIROL kombinácia 01 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain
zľava na program TIROL až do -20% 

TIROL detská izba
vyhotovenie: biela arctic

zľava na program TIROL až do -20%



699 €

559 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 5590€

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

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++/

HATTRICK kombinácia 01, š/v/h: 305,3/208,4/42 cm
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

499 €

2990€

299 €
cena bez doplnkov

299 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 2990€

DANCE kombinácia 01, š/v/h: 270/191,2/50 cm, 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/grafit vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

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

449 €

359 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 3590€

DALLAS kombinácia 03, š/v/h: 325/199,2/50,2 cm      zľava na program DALLAS až do -20%
korpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/čierna štruktúrovaná
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

719 €

569 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 5690€

BANA kombinácia 55                                           zľava na program BANA až do -20%
š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm 
korpus: pino aurélio predná plocha: pino aurélio/san remo rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1000 €

7990€

799 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

799 €

6190€

619 €
cena bez doplnkov

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

1291 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 7990€

Séria MANHATTAN kombinácia 02B                    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 €

6490€

649 €
cena bez doplnkov

Séria

3
farebné 

vyhotovenia

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

NOVINKA

mesačná
splátka

799 €

6390€

639 €
cena bez doplnkov

ALBI kombinácia 11           zľava na program ALBI až do -20%
š/v/h: 286,2/208/51,8 cm, korpus: biela arctic, predná plocha: dub mountain/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov)/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

14.000 predaných obývačiek v roku 2016

Na vybrané
obývaCky

-20%

až do

SPLÁCATE 10 MESIACOV 
1/10 Z CENY VÝROBKU.



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

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

7990€

6490€

TENESSE kancelárske otočné kreslo 
hojdací mechanizmus, nastavenie výšky sedenia 
piestom, chrómová báza
vyhotovenie: čierna sieťovina/čierna látka
š/v/h: 61/108,5/67 cm, nosnosť: 120 kg

89€

7990€

MICHIGAN kancelárske otočné kreslo 
vyhotovenie: čierna sieťovina/čierna látka
š/v/h: 64/114/50 cm 
nosnosť: 120 kg

CLORINDA  kancelárska stolička
vyhotovenie: farba fialová 
š/v/h: 58/98/53 cm
nosnosť: 90kg

4999€ 
3999€

Dostupné 

cez e-shop

139€

109€
Dostupné 

cez e-shop

IGOR kancelárska stolička
vyhotovenie: látka bielo/sivá
š/v/h: 66/114/63 cm, nosnosť: 120 kg

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

čierna
vysoký
lesk

petrol
grafit
vysoký
leskbuk

iconic
javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

vysoká 
nosnost 

políc
až 25kg

Na pogram
UNO

-10%

až do

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€148€

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

množstvo
farebných
kombináciíSéria

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Séria POINT študentská izba 
vyhotovenie: 
buk iconic/petrol/biela arctic

zľava na Sériu POINT a POINT+ 
až do -25%

SPLÁCATE 10 MESIACOV 
1/10 Z CENY VÝROBKU.

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

Na sériE
POINT a POINT+

-25%

až do

vysoká 
nosnost 
políc
až 25kg

hrúbka 
materálu
až 28 mm

Séria POINT 
študentská izba, 
vyhotovenie: 
vanilka vysoký lesk/
dub pílený bardolino

zľava na Sériu POINT a POINT+ 
až do -25%             



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.

NOVINKA posteľ UNO 
vyššia kvalita za nezmenenú cenu

UNO posteľ typ P 90 UP 
(s úložným priestorom a roštom)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  97/88,6/214,7 cm

228€171€

10
farebných 
vyhotovení

UNO posteľ typ P 120 UP 
(s úložným priestorom a roštom)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  127/88,6/214,7 cm

25850€19388€

10
farebných 
vyhotovení

UNO posteľ typ P 160 UP 
(s úložným priestorom a roštom)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  167/88,6/214,7 cm

37688€28266€

10
farebných 
vyhotovení

UNO posteľ typ P 180 UP 
(s úložným priestorom a roštom)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  187/88,6/214,7 cm

399€29925€

10
farebných 
vyhotovení

ALVERA matrac 
Robustný partnerský matrac 
vyššej tuhosti 
s komfortnou lenivou penou.
š/v/h: 200/20/80-90 cm
nosnosť: 140kg

149€
129€

mesačná 
splátka 1290€

140kg

ANTIBAKTERIAL 
FYZIO
vyhotovenie: PUR pena 
š/v/h: 200/19/80-90 cm
nosnosť :130 kg

mesačná 
splátka 1250€
125€

130kg

DECODOM 
THERMO SILVER
vyhotovenie: PUR pena 
š/v/h: 200/19/80-90 cm
nosnosť :130 kg

289€ 
269€

mesačná 
splátka 2690€

5 130kg

vankúš 
LENOŠEK
za 1€

*Platí len pre prvých 40 zákazníkov
vankúš Lenošek v hodnote 3990 len za 1€ 
pri objednaní matracu Alvera.

14950€
mesačná 

splátka 1495€

TOMAR XXL matrac 
s voliteľnou výškou 25 cm
pameťová flexi pena
š/v/h: 200/25/90 cm
nosnosť: 150kg

150kg

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

cena za 1 ks 299€
cena za 2 ks 299€

Séria

Na pogram
UNO

-10%

až do

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

SPLÁCATE 10 MESIACOV 
1/10 Z CENY VÝROBKU.

Na Programy
alex a rio

-10%

až do

ALEX 
detská a študentská izba  
vyhotovenie: dub canyon/piesok

zľava na program ALEX 
až do -10%

RIO  
detská a študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino

zľava na program RIO 
až do -10%



Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

š/v/h (U zostava): 345/99/220 cm 
ložná plocha: 273/120 cm

 KLAUDIA komfortná sedacia súprava rozkladacia s úložným priestorom. 
S variabilitou zostáv z 18 -tich elemntov, pohodlné sedenie zabezpečujú kvalitné 

vysokoelastické PUR peny a vlnité pružiny v sedáku.
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu, 3 kreslo š/v/h: 192/99/100 cm, 

ložná plocha: 185x130, 1 kreslo š/v/h: 100/99/100 cm

až do -20% na sedací program KLAUDIA

 WILLIAM 
masívne a elegantne pôsobiaca súprava 
talianského dizajnu
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 290/254cm, ložná plocha: 204/121cm
až do -20% na sedací program WILLIAM

NOVINKA

 JULE 
luxusná sektorová sedacia súprava 
s množstvom elementov 
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 300/91/242 cm , ložná plocha: 237/123 cm
až do -20% na sedací program JULE

 LOFT robustná rohová sedacia súprava 
s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 284/102/212 cm, ložná plocha: 210/120 cm
až do -20% na sedací program LOFT

NOVINKA

Na sEdaCky
-20%

až do

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

279€259€
mesačná splátka 2590€

199€
mesačná splátka 1990€

PLAZA rozkladacia pohovka na kovových nohách 
s polohovaním podrúčok
vyhotovenie: biela, čierna koženka 
š/v/h: 185/83/90 cm, ložná plocha: 185/116 cm

len do
vypredania

zásob

ARMINA klasická sedacia súprava 3R+1+1vyhotovenie: U 04 - hnedá
rozmery: 3kreslo s rozťahom š/v: 198/102 cm    449€, ložná plocha: 185/91 cm 
1kreslo š/v: 102/102 cm 165€

289€
mesačná splátka 2890€

NÁŠ
TIP!

PORTO rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: Microstar biely/Vento sivé 
š/v/h: 205/85/87 cm, ložná plocha: 205/145 cm 

189€

ASTA leňoška
látka 536/VE28 (M01/161)
š/v/h: 161/ 94/70 cm

399€339€
mesačná splátka 3390€

VENEZIA pružinová pohovka s úložným priestorom 
vyhotovenie: eko kože čierna/režna 738K 
+ eko kože biela/režna 739K 
š/v/h: 225/88/86 cm, ložná plocha: 190/111 cm

249€
mesačná splátka 2490€

VERONA rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Balaton 90/Balaton 25
(v sivej aj hnedej látke)
š/v/h: 201/76/105 cm, ložná plocha: 200/155 cm

SPIRIT elegantné jednolôžko 
s úložným priestorom vrátane matracu 
vyhotovenie: ET85/MT31
š/v/h: 203/80/113 cm, ložná plocha: 200/110 cm

469€429€
mesačná splátka 4290€

ANKA univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka Lugano23/Lugano21  
š/v/h: 250/86/194 cm, ložná plocha: 218/115 cm

299€
mesačná splátka 2990€

PRIME čalúnená pohovka (pevné šitie na sedacej ploche)
vyhotovenie: šedá látka/nožičky v chrómovej farbe, 
š/v/h: 210/86/86 cm, ložná plocha: 180/104 cm

TV KRESLO štýlové a pohodlné TV kreslo s vysokým operadlom  
vyhotovenie: Parker 02 béžová alebo Parker 03 hnedá
š/v/h: 95/100/94,5 cm, 
(hĺbka sedenia 51 cm, šírka sedenia 58 cm) 

SPLÁCATE 10 MESIACOV 
1/10 Z CENY VÝROBKU.

199€189€



MINIMAX ADELA rohová kuchyňa, š/v/h: 160/207/270 cm, vyhotovenie: dub tmavý/vanilka 

Zľava 
až do -15% 
na kuchyne 
MINIMAX: 
ADELA, BORA, 
JULA, LENA, 
LINA MAJA, 
NELA, JIVE, 
REGGAE

DALLAS jedálenský stôl
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino 
š/v/h: 120/75/80 cm

od9990€

Viacero možností šíriek

aj s rozkladom

4599€3999€

CORINA 2 stolička
vyhotovenie: dub pílený bardolino/látka tiago 
(orech/látka tiago, dub tmavý/látka tiago)
š/v/h: 46/100/59 cm, nosnosť: 90kg

PORTER jedálenský stôl
vyhotovenie: sklenný plát 
kovové nohy - chróm
š/v/h: 140/75/80 cm

EUGEN stolička
vyhotovenie: čierna, biela, zelená, oranžová 
koženka, nohy kovové - chróm
š/v/h: 45/111/54,5 cm
nosnosť: 90kg

169€129€ 6490€5990€

JONAS jedálenský stôl
vyhotovenie: 
nohy MDF lakovaná 
biela vrchný plát biele sklo
š/v/h: 165/76/90 cm

GOLIAT stolička
kovová podnož čalúnenie 
koženka biela alebo čierna
š/v/h: 42/105/61 cm

259€199€ 5490€4699€MINIMAX JULA rohová kuchyňa, š/v/h: 160/207/270 cm, vyhotovenie: dub arlington

MINIMAX NELA kuchyňa 
š/v/h: 210/207,2/52,6 cm, vyhotovenie: dub tmavý/jaseň coimbra

MINIMAX BORA kuchyňa
š/v/h: 260/207/60 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka

Na program
MINIMAX

-15%

až do

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€

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

LIPARI celočalúnená dvojposteľ s roštom aj úložným priestorom, 
vyhotovenie: hnedá alebo biela koženka 
(nohy strieborné, bez matracov, prehozu a dekorácii) 
š/v/h: 213/107/184 cm, ložná plocha: 200/180 cm, nosnosť: 150kg
Záruka 10 rokov na konštrukciu postele a roštu.

399€
389€

mesačná
splátka 3890€

10
rokov 
záruka

OLI výklopná váľanda
vyhotovenie: dub pílený bardolino/ látka R4A 
š/v/h: 195/36/85 cm
molitanový matrac a úložný priestor

CHARIS celočalúnená posteľ
vyhotovenie: biela koženka M01 
š/v/h: 191/102/225 cm, ložná plocha: 180/200 cm
(s roštami bez matracov)

359€
349€

mesačná
splátka 3490€

4
farebné 

vyhotovenia

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
zľava na program spálne AURÉLIA až do -20% 

* Len na objednávku.                                                                             

*
jaseň

coimbra
dub

pílený
bardolino

*
buk 04

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

Na spálne
-20%

až do

tlmic 
zásuviek

zaoblená 
hrana

osvetlenie 
šatníkov

senzorové 
svetlo šatníka

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 

Zľava až do -15% platí 
na všetky masívne postele 

a stolíky okrem postele VEGAS. 
Predĺžená záruka 10 rokov platí 
na konštrukciu postelí a roštov.

Na výber z 9 typov morení

Na masívne
postele

A stolíky

-15%

až do

8490€ 179€
mesačná

splátka 1790€



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, 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 - 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, 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 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 

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

NOVINKA

3. typ 01+typ 21 
skrinka závesná
2ks dvere
š/v/h: 40/192/28,6 cm

od10160€

1. typ 03+typ 23 
skrinka závesná
1 ks dvere
š/v/h: 40/96/17,1 cm

od48€

2. typ 02+typ 22 
skrinka závesná
1 ks dvere, 1 ks zásuvka
š/v/h: 40/77/31 cm

od5440€

4. typ 07+typ 27
skrinka spodná umývadlová
2 ks zásuvka
spodná umývadlová
š/v/h: 79,8/62,6/44 cm

od9760€
+ typ 37 umývadlo
š/v/h: 80/8/46 cm

11840€

31 2

4

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

3. typ 01 
skrinka závesná
2ks dvere
š/v/h: 40/192/30,2 cm

84€

1. typ 03 
skrinka závesná
1 ks dvere
š/v/h: 40/96/16,8 cm

3920€

2. typ 02 
skrinka závesná
1 ks dvere 
1 ks zásuvka
š/v/h: 40/77/31 cm

4720€

4. typ 07 
skrinka spodná
umývadlová
2 ks zásuvka
š/v/h: 79,8/62,6/45,6 cm

9040€

5. typ 06 
zrkadlo
š/v/h: 80/96/2,2 cm

3920€

31 2

4

5

+ typ 37 umývadlo
š/v/h: 80/8/46 cm

11840€

Séria

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

POLO predsieň 
š/v/h: 265/200,4/35 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino
1. zrkadlo, š/v/h: 70/80/2 cm 29€, 2. vešiakový panel, š/v/h: 70/198,8/3,2 cm 35€
3. šatníková skriňa, š/v/h: 90/200,4/35 cm85€, 4. komoda š/v/h: 105/79,5/35 cm 79€,
5. lavica, š/v/h: 70/40/31,8 cm 25€

BERLINGO predsieň kombinácia 01
š/v/h: 249,6/192,7/40 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk
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€, 3. komoda 1 zásuvka, 
2 výklopné dvere, š/v/h: 72,7/109,2/35 cm 115€, 4. zrkadlo 1 zásuvka, š/v/h: 56,6/80/2,2 cm
23€, 5. skrinka na topánky 1 zásuvka, š/v/h: 85/43,3/40 cm 59€

1 12

23

3

4

4

5
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60€ 49€ 59€ 105€ 148€

113€

49€

68€ 127€ 148€

122€

Akcia platí od 7. 3. do 14. 4. 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.


