
Ocenené retro 
a nové trendy v jednom
Topoľčiansky výrobca nábytku Decodom predstavil na októbrovom veľtrhu nábytku 
MODDOM horúce novinky v zariaďovaní kuchýň. Hodnotiaca komisia ocenila ich 
kvalitné vyhotovenie, pôsobivý odkaz na minulosť i efektívne využitie komunikačných 
aktivít k príprave veľtrhu a vyhlásila Decodom za víťaza súťaže o cenu MODDOM.

D
obrá správa pre záu-
jemcov o kuchyne: nové 
modely kuchýň, ktoré 
sú výnimočné svojou 
povrchovou úpravou 

a laserovým opracovaním hrán, sú už 
v predaji. V súčasnej dobe k absolút-
nym hitom patria super matné a super 
lesklé farby s vysokou úrovňou povr-
chovej úpravy. Sú vysoko odolné pred 
poškodením a dlhodobo si udržiavajú 
farebnosť i celkový vzhľad.

modelu sa začala v roku 1973 a v mi-
nulosti bola súčasťou takmer každej do-
mácnosti. Veľa rodín ju využíva dodnes 
- predalo sa jej viac ako 150.000 kusov. 
Za úspech kuchyne Carmen 73 možno 
hľadať kvalitnú prácu a premyslenú 
technológiu výroby. Tieto kritéria platia 
aj pre súčasné kuchyne, vyrábané pod 
značkou Decodom. 

Dizajnová lahôdka Iris
Vďaka vzhľadovej variabilite ju možno 
pružne prispôsobiť požiadavkám budú-
ceho užívateľa. Minimalistický dizajn 
dvierok možno doplniť ľubovoľnými 
úchytkami zo širokej ponuky. Materiál 

Tradícia výroby 
nábytku
Spracovanie dreva 
má v topoľčianskom 
regióne dlhoročnú 
tradíciu. Všetko sa 
začalo v roku 1911, keď 
v Topoľčanoch vybudovali 
prvú parnú pílu. Jej 
hlavnou činnosťou bolo 
rezanie masívneho dreva 
a výroba parkiet. Ďalšie 
zlomové obdobie prišlo 
v roku 1947, keď sa 
závod preorientoval na 
výrobu nábytku. V roku 
1958 už bol najväčším 
výrobcom nábytku 
v Československu 
a exportoval aj do 
zahraničia. V roku 
1999 spoločnosť 
Decodom nadviazala na 
všetky pozitíva svojich 
predchodcov a úspešne 
ich rozvíja až do 
dnešných čias.

Kuchyňa Carmen 73
Patrí k ikonám medzi kuchyňami vy-
robenými v Topoľčanoch. Výroba tohto 

dvierok tvorí špeciálna laminovaná MDF doska, pri výro-
be ktorej sa používa inovatívna UV technológia. Konečná 
úprava povrchu na vysoký lesk alebo supermat zaraďuje 
tento materiál do kvalitatívne najvyššej kategórie. Kva-
litná povrchová úprava eliminuje nežiaduce odtlačky 
prstov, perfektný vzhľad sa navyše spája s dokonalým 
pocitom na dotyk.

Nie je hrana ako hrana
Decodom ako jediný výrobca na Slovensku používa re-
volučnú laserovú technológiu pri opracovaní hrán. Výho-
dou je bezchybný spoj, ktorý okrem vysokej dizajnovej 
hodnoty, prináša aj praktický význam, je nielen vodotes-
ný, ale aj kompaktný, odolný voči teplu, a preto mu ne-
hrozí odlepenie ani v prípade, že sa nachádza v blízkosti 
elektrospotrebičov alebo tepelných zdrojov. e
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