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Variabilný stavebnicový 
systém pre deti a tínedžerov 

V
raví sa: „Malé deti - malé 
starosti, veľké deti - veľ-
ké starosti!“. Pri zaria-
ďovaní ich izieb to platí 
dvojnásobne. S univer-

zálnym nábytkom z Decodomu však 
nebudete mať žiadne starosti.
Modely Point, Point Plus, Base totiž po-
núkajú vysokú variabilitu jednotlivých 
skriniek a ich vzájomných kombinácií. 
Všetky skrinky sú konštruované sú 
tak, aby sa na nich mohli namontovať 
ľubovoľné dvierka spomínaných mo-
delov vybrať podľa vašej predstavy. 
Pridanou hodnotou je možnosť doplniť 
vytvorenú zostavu v budúcnosti o no-
vé diely a postupne ju prispôsobovať 
aktuálnym potrebám jej užívateľa. 
Kvalitné 28 mm hrubé laminované 
drevotrieskové dosky sú zárukou 
dlhej životnosti celej zostavy. Pred-
nosťou sú fixačné podpery, ktoré 

upevňujú police, zabránia ich nechce-
nému vysúvaniu pri manipulácii 
s knihami alebo inými predmetmi.
Model Funky určené pre menšie deti, 
je nie len pekný a praktický, ale vďaka 
zaobleným hranám skriniek, použité-
mu bezpečnostnému „nerozbitnému“ 
sklu a certifikovaným ekologicky 
nezávadným materiálom i maximálne 
bezpečný. Stačí si len vybrať, či bude 
izbu vášho „drobca“ ladiť do oranžovej, 
fialovej alebo zelenej farby.  E

01 Študentská izba Base z bielych 
skriniek kombinovaná s baklažánovými 
dvermi z modelu Point Plus.  
02 Súčasťou každého modelu sú 
postele, písacie stolíky a zásuvkové 
systémy. Point Plus, povrchová úprava: 
dub pílený bardolíno a biela vo 
vysokom lesku.  
03 Komfortná študentská izba 
navrhnutá z modelu Point Plus vo 
farbe dub pílený bardolíno a vanilka 
vysoký lesk.
04 Model Funky sa bude páčiť 
dievčatám aj chlapcom.  
05 Hravosť farieb sa naplno prejavuje 
pri detskej izbe Funky vo farbe 
woodline creme kombinovanej 
s odtieňmi fialovej.  

Univerzálny sektorový 
nábytok z Decodomu spĺňa 
všetky kritéria hodné tohto 

označenia: dá sa jednoducho 
montovať i demontovať, 

možno ho upraviť na mieru 
malej garsónky ale aj pre 

potreby veľkého bytu, dokáže 
sa ním zariadiť prakticky 
každá časť bytu, vrátane 

študentskej a detskej izby.
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