
Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 17. 10. - 14. 11. 2016
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KUCHYŇA ESTER 
korpus: grafit 
predná plocha: petrol/brest bielený   

zľava na všetky kuchyne decoplan až do -35%

 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 -35% 
na všetky kuchyne decoplan
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan: LEANDRA, PORTA, 
BELA, LADA, PAULA, ASTÓRIA, MANILA, RADÚZA, BIBIANA, 
SARA, VANILA, CARMEN, ELIS, ESTER, KATY, GALA, ZORA,  
TILIA, IRIS, DONA, CORA

KUCHYŇA GALA 
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub arlington, limetka      

zľava na všetky kuchyne decoplan až do -35%

KUCHYŇA ESTER 
korpus: jaseň trüffel predná plocha: dub trüffel/marigold vysoký lesk        
zľava na všetky kuchyne decoplan až do -35%

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

42
farebných 
vyhotovení

42
farebných 
vyhotovení

13
farebných 
vyhotovení

JESENNÁAÁ PONUKA SLOVENSK YCH KUCHÁYN
NOVINKA NOVINKA

ZLÁAVA NA 

VÁSETKY 

SPOTREBICÁE

ZLÁAVA NA 

VÁSETKY 

SPOTREBICÁE

ZLÁAVA NA 

VÁSETKY 

SPOTREBICÁE

Pracovná doska zadarmo
Plati pri objednaní kuchyne nad 2 000€ po zľave. Akcia sa vzťahuje na  
pracovné dosky umiestnené nad spodnými skrinkami. Akcia sa nevzťahuje  
na pracovnú dosku TABACO HALIFAX, na dosky zo žuly, umelého kameňa  
a keramiky.

pracovná doska zadarmo

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

-35%
AŽ DO

na všetky kuchyne 
decoplan

-35%
AŽ DO

na všetky kuchyne 
decoplan

Zľava  na spotrebiče 
až do -10%
Platí pri kúpe 1 a 2 vstavaných spotrebičov 
značiek:
Ardesia, Kastell, Faber, Whirlpool, Hotpoint, 
Indesit, Mora, Candy, Hoover, Electrolux, AEG, 
Bosch, Siemens, Gorenje, Elica, TurboAir,

až do -15% 
Pri kúpe viac ako 3 vstavaných spotrebičov 
z rovnakej značky:
Ardesia, Kastell, Whirlpool, Hotpoint, Indesit, 
Electrolux, AEG, Bosch, Siemens, Gorenje

-15%

AŽ DO

na spotrebiče

FA
R

EB

NÝ KONFIGURÁTO
R

Všetky drezy  až do - 10%

Zľava až do -10% platí na celú ponuku sortimentu značiek  
Franke a Blanko. (drezy, batérie, odpadkové koše a príslušensvo)

 Finančné služby decodom

Genius Pay
MYSLITE DOPREDU A UŠETRÍTE AŽ 2%

Splátka 10 € mesačne pri výške úveru od 107 € - 433 € 
Príklad 10€ výška úveru od 107€ do 433€ :
Celková výška úveru (S) 229, pri úrokovej sadzbe 24,44% p.a., Akontácia 0 €, 
Výška mes. splátky (Ak) 10 €, počet splátok (n) 30, celková čiastka k úhrade  
300 €, PRMN (X) 24,44%, doba splatnosti 30 mesiacov.

„Pevné splátky  “  
 
Vyberte si čo len chcete. Splátka je len 10€ mesačne 
 
Splátka 10 € mesačne pri výške úveru od 107 € - 433 € 

 
 
Príklad 10€ výška úveru od 107€ do 433€ : 
Celková výška úveru (S) 229, pri úrokovej sadzbe 24,44% p.a., Akontácia 0 €, Výška mes. splátky (Ak) 10 
€, počet splátok (n) 30, celková čiastka k úhrade 300 €, PRMN (X) 24,44%, doba splatnosti 30 mesiacov. 
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Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 01
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit 
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm, 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

zľava na Sériu MANHATTAN až do -20%

Obývačka BANA obývačka kombinácia 55
vyhotovenie: pino aurélio/dub rustic 
š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm
(cena bez osvetlenia a doplnkov)  

zľava na program BANA až do -20%   

999 €

789 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20€

CITY kombinácia 01 + TYP 61                                                zľava na program CITY až do -20%
(nadstavec nad TV skrinku)
š/v/h: 340,1/198,6/52 cm
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub riviera mountain rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

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

mesačná
splátka

1291 €

20€

799 €
cena bez doplnkov

SID kombinácia 09 + TYP 61 (nadstavec nad TV skrinku)         zľava na program SID až do -20%
š/v/h: 360/204,2/50 cm 
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub riviera vulcano rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

776 €

20€

619 €
cena bez doplnkov

NOVINKA

NOVINKA

SAHARA kombinácia 56                                                zľava na program SAHARA až do -20%
š/v/h: 330,5/211,2/50 cm
korpus: buk iconic predná plocha: buk iconic                                     
 (cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

869 €

619 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20€

mesačná
splátka

1000 €

20€

799 €

799 €

619 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20€

mesačná
splátka 20€

649 €
1022 €

cena bez doplnkov

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

zľava na program DENVER až do -20%

Séria

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

-20%
AŽ DO

na vybrané
obývačky

SLOVENSKE OBYVACKY 

SO ZLAVAMI AZ DO 

IHNED K ODBERU
-20%
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Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)    
 /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu Spa až do -20%

Séria MODESTO
vyhotovenie: san remo sand/bridlica 

zľava na Sériu MODESTO až do -15%

Séria NORDIC
korpus: pino aurélio 
predná plocha: pino aurélio/dub nelson 

zľava na Sériu NORDIC až do -15%

Séria

7990€
GAMA kreslo
biela koženka 
čierna koženka, kapučino koženka
š/v/h: 72/74/67 cm 189€

ROMAN televízne kreslo 
látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 85/105/100 cm

taburetka
látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 61/43/61 cm

6390€

189€
CYRUS pevné kreslo 
látka R29
š/v/h: 91/108/89 cm

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

5990€

249€
RELAX relaxačné kreslo
vyhotovenie: Season 752
v/h: 43/56 cm189€

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

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

199€
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) 

tento 
výrobok
držíme 

skladom

-20%
AŽ DO

na Série

Séria TIROL obývačka 
vyhotovenie: biela arctic

zľava na Sériu Tirol až do -20%

Séria TIROL študentská izba
korpus: vanilka patina predná plocha: vanilka patina

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Séria

Séria NORDIC obývačka kombinácia 02 
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm

Séria MODESTO obývačka kombinácia 01  
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm 

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

239€189€

typ 3 DV šatník
3x drevené dvere
š/v/h: 147,5/223,2/60,2 cm

379€299€

typ 3DV šatník 
3 dvere 
š/v/h: 147,5/223,2/60,2 cm

429€349€

tento 
výrobok
držíme 

skladom

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

369€289€

NOVINKA

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

879€649€
mesačná splátka 20€

682€549€
mesačná splátka 20€

599€479€
mesačná splátka 15€

Séria

Séria

tento 
výrobok
držíme 

skladom



469€
mesačná splátka 15€

ANKA univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka Lugano23/Lugano21  
š/v/h: 250/86/194 cm, ložná plocha: 218/115 cm
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 HORN moderná rohová sedacia súprava
Funkcia na spanie typu Delfin - matrac na lamelových roštoch
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 273/91/222cm, ložná plocha: 200/130
zľava na program HORN až do -15%

DALLAS
konferenčný stôl
vyhotovenie: biela arctic
š/v/h: 110/45/70 cm

3
farebné 

vyhotovenia

MODESTO 
konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand
š/v/h: 80 (110)/45,5/80 (70) cm 110x70 8990€110x70 8990€110x70 6990€ 110x70 8990€

80x80 8490€80x80 8490€80x80 6490€ 80x80 8490€
2

farebné 
vyhotovenia

8
farebných 
vyhotovení

PORTOS 
konferenčný stôl
vyhotovenie: dub canyon
š/v/h: 110/45/70 cm

14
farebných 
vyhotovení

FUTURA 
konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand/biela arctic
š/v/h: 90/36,6/90 cm 79€

THOMAS
konferenčný stôl
vyhotovenie: biela arctic/grafit
š/v/h: 110/27,6/68 cm 99€

6
farebných 
vyhotovení

NORDIC 110 
konferenčný stolík
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 110/746/70 cm

6
farebných 
vyhotovení

 LUCKY 
pohodlná rohová sedacia súprava
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 279/76/232 cm, ložná plocha: 222/140 cm
zľava na program LUCKY až do -15%

-15%
AŽ DO

na sedačky
BRANDON

LUCKY A HORN

SARA rohová sedacia súprava 
s rozkladom a úložným priestorom
vyhotovenie: Orinoco 23, 
š/v/h: 235/91,5/172 cm, ložná plocha: 173/119 cm

899€699€
mesačná splátka 20€

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

299€
mesačná splátka 10€

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

649€559€
mesačná splátka 20€

ORLANDO univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: hnedá látka 434-08/406-58, 
š/h: 257/215 cm, ložná plocha: 224/138 cm

599€499€
mesačná splátka 15€

379€
mesačná splátka 10€

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

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

SEDACKY ZA SUPER CENY RYCHLO U VAS DOMA

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE



AURÉLIA spálňa  
vyhotovenie: pino aurélio

zľava na program AURÉLIA až do -20%

NOVINKA

CASSA5 spálňa  vyhotovenie: dub canyon/piesok  
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CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                                        zľava na program CASSANOVA až do -20%

4
farebné 

vyhotovenia

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

249€
mesačná

splátka 10€
DARA 2 celočalúnená posteľ  
vyhotovenie: látka Gusto/Vento 36
š/v/h: 170/80/195 cm, ložná plocha 160/195 cm

NÁŠ
TIP

89€
8490€

CHARIS celočalúnená posteľ
vyhotovenie: biela koženka M01
š/v/h: 191/102/225 cm, ložná plocha: 180/200 cm

359€
mesačná

splátka 10€

9950€
cena za 1 ks 199€
cena za 2 ks 199€

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

11950€

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

cena za 1 ks 239€
cena za 2 ks 239€

14950€

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

cena za 1 ks 299€
cena za 2 ks 299€

MASÍV V RÁME rošt
Pevný laťový rošt v ráme vhodný 
pre pružinové alebo taštičkové 
matrace.
š/v/h: 196/6,5/89 cm

 

3299€

DECODOM LAZY EXTRA matrac 1+1
Matrac s povrchom z viscoelastickej 
(lenivej) peny LAZY FOAM.
Vyniká schopnosťou dokonale okopírovať 
tvar tela a maximálne zväčšiť opornú plochu
matraca voči telu a takto v najväčšej 
možnej miereznížiť protitlak matraca.
Pre zvýraznenie kopírovacích schopností 
pamäťovej peny je táto doplnená veľmi
komfortnou, mäkkčenou PUR penou.
rozmer š/v/h: 200/18/80-90 cm
nosnosť: 125 kg

3

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.

289€
mesačná

splátka 10€

GUARDA SUPRA matrac 1+1
robustný matrac z peny Flexifoam  vyššej strednej 
tuhosti s rozdielnou profiláciou strán. Poťah s 
extraktom Aloe Vera, š/v/h: 200/21/80-90

LAGOS matrac 1+1
robustný matrac vyššej strednej tuhosti 
s rozdielnou profiláciou strán 
(masážna Relax a AIR Force ) 
a pratelným poťahom s prírodnými extraktmi. 
Matrac má výborné hygienické, ortopedické 
a antialergické vlastnosti. 
š/v/h: 200/23/80-90 cm
nosnosť: 130 kg

125kg

7790€
DOUBLE KLASIK BV lamelový rošt výklopný 
Výrazne dopomáha dosiahnutie ideálnej 
podpory tela pri spánku. 
Ideálne pre penové a latexové matrace.
Hodí sa do postelí s úložným priestorom. 
š/h: 200/90 cm

KARMA 5V rošt
Pevný rošt - 26 lamiel uložených v pružných dvojitých 
púzdrach, šírka lamely 35mm, individuálne plynulé 
nastavenie tuhosti lamiel v bedrovej oblasti, stredový 
výstužný pás, pozdĺžne hranolky z vrstveného dreva a 
priečky z bukového masívu, vhodný pre penové, 
sendvičové, latexové a pružinové matrace. 
rozmer: 196x89 cm , 
pre lôžko: 200x90 cm 
výška roštu: 8,5 cm 
hmotnosť: 10 kg 3999€

dub
canyon

piesok

dub
canyon

4725€39€
1 nočný stolík 1 zásuvka
š/v/h: 55/47/39 cm

45141€399€
mesačná

splátka 10€

3. CASSA 5 
šatníková skriňa 
š/v/h: 251,6/221/66 cm

36475€329€
mesačná

splátka 10€

2. Posteľ so zvýšenou 
ložnou plochou
(bez matracov s úložným 
priestorom a roštami) 
š/v/h: 186/108/211 cm

13545€119€
mesačná

splátka 10€

4. komoda K01
š/v/h: 150/82/42 cm

-20%
AŽ DO

na spálne

SLOVENSKE SPALNE PRE VAS SKLADOM

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

10
rokov záruka



Séria POINT študentská izba, vyhotovenie: biela arctic/buk iconic/petrol/žltá arctic
zľava na Sériu POINT až do -25%      
* Zľava až do -30% platí na stoly a postele ST 90, 120 , 150 a P 90 , 120, 160, 180.

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

množstvo
farebných
kombináciíSéria

Séria

pino 
aurélio tyrkysová wasabi čadičová

šedá claysan remo 
sand

LIKE detská a študentská izba  
vyhotovenie: san remo sand/čadičová šedá/wasabi

zľava na Sériu LIKE až do -15%     

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

NOVINKA

Séria FOR YOU 
vyhotovenie: biela arctic
zľava na Sériu FOR YOU až do -15%

Séria

NOVINKA

1990€

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

Dostupné 

cez e-shop

FUNKY detská izba  
vyhotovenie: woodline creme/tmavofialová/bledofialová

zľava na program FUNKY až do -15%

množstvo
farebných
kombinácií

tmavo
oranžová oranžová tmavo

zelená avokádo
bledo
fialová

tmavo 
fialováwoodline

creme

-30%
AŽ DO

na detské
a študentské

izby

Séria POINT spálňa 
vyhotovenie: buk iconic/marigold vysoký lesk

59€

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

Dostupné 

cez e-shop

CLORINDA  kancelárska stolička
vyhotovenie: farba fialová nastaviteľná výška sedenia 
pomocou piestu, plastové podrúčky
š/v/h: 58/98/53 cm, nosnosť: 90kg

4999€ 3799€

Dostupné 

cez e-shop

Akcia až do -15% na kancelárske stoličky
platí na všetky stoličky okrem dlhodobo 
zlacnených.

Nový katalóg 
s výberom nábytku 
pre váš domov.

Možnosť objednať katalóg na www.decodom.sk

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

HARMONICKÉ 
BÝVANIE

-15%
AŽ DO

na všetky
kancelárske 

stoličky



Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

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, Jesenského 2 (vedľa administratívnej budovy 
Jednota), 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, - 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 - 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 STORELAND, 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 

ADELA kuchyňa  
 vyhotovenie: pino aurélio/biela arctic

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

-15%
AŽ DO

na program
MINIMAX

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

NOVINKA

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

Kúpeľňa KATY/TIROL
vyhotovenie: dub bardolino schoko 

kúpeľňa
vyhotovenie: biela arctic/avola šedá

mesačná
splátka

523 €

15€

419 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

616 €

15€

49280 €
cena bez doplnkov

Séria

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

105€84€

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

od10160€

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

49€3920€

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

od48€

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

59€4720€

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

od5440€

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

105€84€

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

49€3920€

5. typ 09 
skrinka zrkadlová
2 ks dvere 
š/v/h: 80/96/17,2 cm

od7280€

4. typ 07 + typ 37
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

od11840€

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

-20%
AŽ DO

na kúpelne

-15%

AŽ DO

na všetky
stoly a stoličky

Zľava 15% platí 
na všetky stoly a stoličky 

okrem dlhodobo zlacnených.

AKCIOVE BLOKY KUCHYN MINIMAX OD 159€

SPECIÁALNA PONUKA

NAJLEPSIA PONUKA
NA TRHU

SET
JUMBO jedálenský stôl
rozkladací
vyhotovenie: orech
š/v/h:110(+40)/75/68 cm

4x DELTA stolička
vyhotovenie: orech/sued 1008 
š/v/h: 43/91/46 cm

33860€ 269€

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

+ typ 37 umývadlo
š/v/h: 80/8/46 cm

od11840€

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

CONCEPT spotrebiče

SET
JUMBO jedálenský stôl
vyhotovenie: buk
š/v/h: 110/75/68 cm

4x D141 stolička
vyhotovenie: buk/sued 100 
š/v/h: 39/86/42 cm 
nosnosť: 90kg

24986€ 199€

CANDY FST 100/6X vstavaná rúra s ventilátorom
3 funkcie + osvetlenie, mechanické ovládanie, dvere s vysoko 
izolovanými sklami
objem: 65 litrov, termostat: 0 - 245°C spotreba energie
vyhotovenie: nerez, š/v/h: 59,5/59,5/56,7 cm 
Energetická trieda A

CANDY CLG 64 SPX MX vstavaná plynová varná doska
integrované elektrické zapaľovanie termoelektrická poistka 
prívodu plynu, bezpečnostné trysky
celkový výkon: 7,1 kW, napájanie: 230 V
vyhotovenie: nerez, š/v/h: 59/3,5/51 cm 

Cena platí pri zakúpení 
komplet setu stôl + 4x stolička.

278€ 

219€

Cena platí pri zakúpení 
komplet setu stôl + 4x stolička.

2
3

1. sendvičovač:
bielo-zelený, 700 W, kontrolka prehriatia  9,99€

3. smoothie:
mixér, príkon 180 W, 4kusy 0,5 l mixovacích nádob 18,99€

2. kanvica:
prevedenie nerez+sklo, objem 1,2 l, 
2-násobný bezpečnostný systém  14,99€

1



Akcia platí od 17. 10. do 14. 11. 2016, 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.

nájdete nás na
moddom 2016

VEĽTRH NÁBYTKU / INCHEBA / BRATISLAVA

12. - 16. 10. 2016
PARTNER EXPOZÍCIE

Nábytok, na ktorý sa nezabúda

mesačná
splátka

329 €

10€

299 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

449 €

15€

429 €
cena bez doplnkov

CARIBIC typ 09 šatník  
š/v/h: 110/197,8/60,2cm 

CARIBIC kombinácia 01 
š/v/h: 336,6/161/42,2 cm, korpus: dub pílený bardolino predná plocha: vanilka vysoký lesk  

/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

NOVINKA2016179€

mesačná
splátka

399 €

10€

379 €
cena bez doplnkov

STELA obývačka kombinácia 01  
š/v/h: 290/197/45, vyhotovenie: san remo sand/grafit

/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

159€139€STELA typ 05 šatník 2 dverový
š/v/h: 90/197/55cm NOVINKA2016

mesačná
splátka

399 €

10€

349 €
cena bez doplnkov

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

/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

169€139€RUT typ 06 šatník 2 dverový
š/v/h: 80/197/55 cm NOVINKA2016

NOVINKA NOVINKA

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€

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€

1 12
2

3
3

4
4

5
5

ALEX predsieň kombinácia 01
vyhotovenie: dub dub canyon/piesok
zľava na Sériu ALEX až do -10%

1. vešiakový panel 
s hornou policou
š/v/h: 52/190/24,6 cm

75€ 6750€
2. zrkadlo na stenu
š/v/h: 92,6/60/2 cm

37€ 3330€
3. komoda PK01 
1 zásuvka, 2 sklopné dvere
š/v/h: 92,6/101,2/35 cm

109€ 9810€
4. šatníková skriňa 
1 dvere
š/v/h: 52,4/198,1/54 cm

99€ 8910€
5. lavica s poličkou 
na topánky 
š/v/h: 52/43/33 cm

39€ 3510€

NABYTOK ZA SUPER CENY PRE VAS SKLADOM


