
Platnosť akcie: 15. 8. - 14. 9. 2017

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Navštívte 
nové expozície nábytku 

vo všetkých predajniach 

Decodom

-40
KUCHYNE DECO PLAN

KUCHYNE NA MIERU

AZ DO



Kuchyňa TÍLIA 2 korpus: dub riviera predná plocha: dub riviera/perla šedá
zľava na kuchyňu TÍLIA 2 až do -37%

Kuchyňa KATY korpus: kašmír predná plocha: kašmír raster 
zľava na kuchyňu KATY až do -37%

Kuchyňa JELA korpus: kašmír predná plocha: buk sand zľava na kuchyňu JELA až do -40%

8
farebných
vyhotovení

NOVINKA8
farebných
vyhotovení

NOVINKA

 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. 

 Finančné služby decodom

0,5% na 20 mesiacov
Využite navýšenie iba 0,5% mesačne! 
Stačí, ak si zvolíte akontáciu od 0% do 50% z ceny výrobku 
a dobu splácania 20 mesiacov. RPMN 12,12% - 19,59%

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 500 €, 
pri úrokovej sadzbe 12,12% p.a., akontácia 0 €, 
výška mes. splátky 27,50 €, počet splátok 20, 
celková čiastka k úhrade 550 €, PRMN 12,12%, 
doba splatnosti 20 mesiacov.

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

Vypracujeme vám nezáväzne 3D grafický návrh 
vrátane kalkulácie zadarmo.

Naši odborní predajcovia Vám pripravia návrh šitý na mieru Vášmu priestoru, 
s ohľadom na Vaše potreby.

3D graficky návrh zadArmo

Výhodná zľava až do -40% 
kuchyne na mieru decoplan
Zľava až do -40% na kuchyne decoplan:
Porta, Dona, Paula, Zora, Jela, Bela, Astoria, Manila, Leandra,
Lada, Vanila, Bibiana, Lota, Raduza, Cora, Gala
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Carmen, Iris, Katy, Elis, Ester, Tília 1, Tilia 2

Z vašich nákupov vám vraciame 2% hodnoty na kartu
speciálne ceny pre clenov vernostného klubu 

Požiadajte online o zákaznícku kartu na www.decodom.sk

-40
KUCHYNE DECO PLAN
KUCHYNE NA MIERU

AZ DO

Zľava pri kúpe drezu, batérie  
a košového systému až do - 15%

Navštívte 

nové expozície nábytku 

vo všetkých predajniach 
Decodom

 AKCIA na spotrebiče
AMICA, 
GORENJE
Viac sa dozviete na strane 4 - 5.



www.amica.sk

SHM 51571A W
Kombinovaný sporák

- 65 l 
- 10 funkcií vrátane teplovzduchu
- Teleskopické výsuvy 
- Super rýchly ohrev 
- 2x plech
- Ľahko čistiteľný smalt
- Liatinové rošty
- Elektrické zapalovanie
- Farba: slonová kosť
- šírka 50 cm    

PGX 6610  
Plynová varná doska

- 4 varné zóny
- Elektrické zapaľovanie
- Poistky horákov 
- Smaltované rošty
- Farba: nerez

PVCZ 6411    
Plynová varná doska na skle

- 4 varné zóny
- WOK horák
- Elektrické zapaľovanie
- Poistky horákov
- Liatinové rošty
- Farba: čierné sklo

TEA 18 X
Multifunkčná rúra

- 62 l 
- 8 funkcií vrátane grilu a ventilátoru
- Displej
- Super rýchly ohrev
- 2x plech
- Ľahko čistiteľný smalt
- Farba: nerez

519 € 469 €

209 € 189 €139 € 119 €

219 € 199 €

A++

 DI 6411 B    
Indukčná varná doska

- Senzorové ovládanie
- 4 varné zóny Booster
- Bridge - možnosť prepojenia zón
- Časovač
- Ukazateľ zbytkového tepla              

BK 316.3 AA         
Vstavaná kombinovaná chladnička

- Energetická trieda A++
- LED osvetlenie
- Držiak na fľašky
- 204 kWh/rok
- 182/60l
- š/v/h: 177,6/54/54 cm

SKZ 65 AB  
Kombinovaný odsávač pár

- Dotykové ovládanie výkonu
- LED osvetlenie
- Max. odťah 385m3/h
- Možnosť recirkulácie
- Farba: čierné sklo
- Šírka: 60 cm

329 € 299 € 409 € 369 €

249 € 219 €89 € 79 €

OTS 615 W   
Teleskopický odsávač pár

- Tlačítkové ovládanie výkonu
- Halogenové osvetlenie
- Max. odťah 254m3/h
- Možnosť recirkulácie
- Farba: biela
- Šírka: 60 cm              

Vybavte si kuchyňu 

4 spotrebičmi 

Gorenje 

a získajte darček 

v hodnote 

až 139 € 

 ZADARMO
Viac informácii u predajcu.

GW6N41IB 
Plynová varná platňa
• Smaltovaná, čierna
• 4 plynové horáky
• Jednoručné zapaľovanie horákov
• Plynové poistky plameňa
• Dvojitý WOK horák 3,5 kW
• 2 samostatné liatinové varné mriežky
• Rozmery výrobku (vxšxh) 10,7 × 58 × 51 cm

BO636E20XG 
Multifunkčná rúra
• Zaoblený tvar rúry HomeMade pre perfektné 

výsledky pečenia
• Objem rúry 67 l
• 8 funkcií
• Dotykové programovacie hodiny
• Zatláčacie gombíky
• GentleClose tlmené zatváranie dvierok rúry
• 1x teleskopické pojazdy, drôtené rošty
• 1x hlboký, 1x plytký smaltovaný plech, rošt
• Dvierka rúry 2 sklá, 1 refl exná vrstva
• Rozmery výrobku (vxšxh) 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

GV64160 
Plne integrovaná 
umývačka riadu
• 13 súprav riadu
• 5 programov/5 teplôt umývania
• AUTO program
• Možnosť skrátenia dĺžky programov
• Rýchly 15 min. program
• TotalDry automatické otváranie dverí
• 2 koše, 1 príborový košík
• Skladacie nosníky tanierov v spodnom koši
• Výškové nastavenie horného koša
• Total AquaStop
• Ročná spotreba vody/energie: 2660 l/262 kWh

RCI4181AWV 
Kombinovaná 
chladnička
• Ľavé/pravé otváranie dverí
• Štandardné pojazdy
• Mechanické ovládanie
• Netto objem 203/64 l
• Prepínač rýchleho mrazenia
• Vnútorné osvetlenie
• 5 sklenených políc
• Ročná spotreba energie 273 kWh
• Hlučnosť 40 dB

189 € 299 € 379 € 459 €

      

60 54

177,5

6060

47 dB

9,5 L

 A

www.blanco.sk

Nové nápady pre Vašu kuchyňu

Kúpte si drez, batériu, košový systém
a získate zľavu 15% na celý nákup!

Platí na celý sortiment značky BLANCO



Séria MANHATTAN kombinácia 27B
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit
š/v/h: 315,2/215,5/51,6 cm

927€599€

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Séria TIROL pracovňa, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

TIROL obývačka vyhotovenie: dub riviera rustic mountain     

NOVINKA
2017

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.

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Séria TIROL apartmán vyhotovenie: vanilka patina

KAROLINA jedálenský stôl 
š/v/h: 130 (+55)/75/90 cm
vyhotovenie: vanilka

299€
TATRA stolička 
š/v/h: 45/93/48 cm 
vyhotovenie: vanilka

5690€

Obývačka TIROL 
v kombinácii
s kuchyňou KATY

Séria TIROL predsieň kombinácia 01 
vyhotovenie: dub bardolino schoko
š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

KATY kúpelňa kombinácia 01, 
vyhotovenie: biela arctic
š/v/h: 179,8/207/46 cm 523€419€

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

-20%
AZ DO

Seria tirol

-20%
AZ DO

Seria 
manhattan

Séria Manhattan
Nábytková Séria Manhattan patrí k našim najpredávanejším modelom. Výnimočný dizajn tvorí reliéf na 
predných plochách skriniek, ktorý je osvetlený zabudovaným LED svietidlom. Pohodlnú manipuláciu  
so zásuvkami zabezpečuje brzdný a samodoťahovací systém s kovovými úchytkami. O bezpečnosť  

sa postará bezpečnostné sklo, ktoré je použité pri všetkých presklených dvierkach.

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Séria MANHATTAN kombinácia 01
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm

1022€649€

Obývačka MANHATTAN
v kombinácii
s kuchyňou ESTER

Séria MANHATTAN predsieň kombinácia 02
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino  
š/v/h: 195,1/206,6/41,6cm 

588€399€

typ 21 komoda
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

490€299€

typ 47 šatník  
š/v/h: 105,1/206,6/61,6cm

389€299€

typ 45 prádelník
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

249€199€

415€332€

0,5% NA 20 MESIACOV.
VYUŽITE NAVÝŠENIE IBA 0,5% MESAČNE! 



2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

Séria Spa
Nábytková séria Spa je medzi našimi zákazníkmi hodnotená na vysokej úrovni. 

Vyzdvihli najmä detail úchytky, ktorá je kompaktná s dvierkami a je aj z rovnakého materiálu. 
Tento prvok ju výrazne odlišuje od iných obývačiek. Výnimočným prvkom je reliéfový chrbát presklených 

vitrín, ktorý nádherne vynikne pri použití vnútorného osvetlenia. 
Širokou ponukou skriniek môžete zariadiť obývačku, jedáleň a predsieň. 

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

-20%
AZ DO

Seria SPA

Séria SPA obývačka kombinácia 23
š/v/h: 342,1/204,6/50 cm
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson, 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

tento výrobok
držíme skladom

923€
679€

Séria SPA predsieň kombinácia 20
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 258,3/204,637,2 cm

615€479€

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

369€ 295€
SPA šatník typ 91
1 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 65,1/220/65 cm

239€ 189€

Séria SPA obývačka kombinácia 12 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 314,6/141,8/50 cm

739€549€

Séria MODESTO apartmán, vyhotovenie: san remo sand/bridlica

Obývačka MODESTO 
v kombinácii
s kuchyňou ESTER

MODESTO 
kombinácia 110 
vyhotovenie: san remo sand
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm

786€629€

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. 

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

-15%
AZ DO

Seria 
MODESTO

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

682€549€

tento výrobok
držíme skladom

Séria MODESTO predsieň kombinácia 02
š/v/h: 180,2/200/37,6 cm 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica 376€299€

tento výrobok
držíme skladom

Séria MODESTO spálňa
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

MODESTO šatník 5 DV
vyhotovenie: san remo sand
š/v/h: 236/223,2/60,2 cm

631€53640€

MODESTO posteľ 
P 180 Comfort + perinák + čelo
vyhotovenie: 
san remo sand/antracit M05
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

30430€

Séria MODESTO študentská izba
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

Obývačka SPA 
v kombinácii
s kuchyňou DONA



2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

 TOULOUSE
sektorová sedacia súprava plná praktických funkcií
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/h: 330/240 cm, ložná plocha: 270/124 cm

až do -20% na sedací program TOULOUSE

 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 -20% na sedací program EGO

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

269 €249 €
mesačná splátka 1370 €

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 €669 €
mesačná splátka 3845 €

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

109 €

4
roky 

záruka

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

289 €249€
mesačná splátka 1370 €

ARMINA klasická sedacia súprava 3R+1+1vyhotovenie: U 04 - hnedá
rozmery: 3kreslo s rozťahom š/v: 198/102 cm   469 € 449 €, ložná plocha: 185/91 cm 
1kreslo š/v: 102/102 cm  175 €165 € 199€179€

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

469€449€
3kreslo s rozťahom 
š/v: 198/102 cm

175€165€
1kreslo 
š/v: 102/102 cm 

199 €189 €

CYRUS pevné kreslo 
látka R29 alebo Z05
š/v/h: 91/108/89 cm

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

5990 €

4
roky 

záruka

7490 €

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

 OLAND komfortná rozkladacia sedacia súprava 
s úložným priestorom
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu  
š/h: 330/240 cm, ložná plocha: 270/124 cm

až do -20% na sedací program OLAND

 COAST
komfortná rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 264/88/217 cm, ložná plocha: 183x122 cm

až do -20% na sedací program COAST

-20%
AZ DO

na sedacie
supravykomfortne, kvalitne, funkcne

0,5% NA 20 MESIACOV.
VYUŽITE NAVÝŠENIE IBA 0,5% MESAČNE! 

279€269€
mesačná splátka 1480 €

NÁŠ
TIP!

RESPECT sedacia súprava do malých priestorov
vyhotovenie: látka Durando hnedá, 
š/v/h: 227/87/151 cm, ložná plocha: 203/136 cm



1302 NOVINKA

ROX otočný sendvičový ortopedický matrac 
z pružných pien Strana Soft (modrá) 
i strana Hard (hnedá) sú vyrobené z vysokej 
vrstvy peny Flexifoam®.  Dokonalú vzdušnosť 
a absolútna hygiena. Poťah Clarus je vysoko 
priedušný. 
š/v/h: 200/20/90 cm, nosnosť: 130 kg

NOVINKA

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

369 €
349 €

mesačná
splátka 1920 €

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

NOEMIE spálňa  vyhotovenie: dub santana/grafit zľava na program spálňu NOEMIE až do -15% 

3
farebné 

vyhotovenia

2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

Séria POINT študentská izba vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -20 % 

-15%
AZ DO

spalna 
NOEMIE

-20%
AZ DO

na seriu
point, point+

11950€

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

cena za 1 ks 239€
cena za 2 ks 239€

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

typ P 90 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/88,6/210,7 cm

228€18240€

typ P 120 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 127/88,6/214,7 cm

25850€20680€

typ P 160 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 167/88,6/214,7 cm

37688€30150€

typ P 180 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 187/88,6/214,7 cm

399€31920€

KULA celočalúnená posteľ 
vyhotovenie: látka korpus 641/látka matrace 386
š/v/h: 207/98/205 cm, ložná plocha 170/195 cm
cena bez doplnkov a dekorácie

279 €
269 €

mesačná
splátka 1480 €

náš tip

299 €
279 €

mesačná
splátka 1535 €

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.

10
rokov záruka

NORTE supertuhý partnerský matrac 
bez lepidiel Dokonalá vzdušnosť a hygiena lôžka. 
Stred jadra z peny FlexiFoam® s hrebeňovým 
spojom s vnútornými vetracími 
kanálikmi. Prúdenie vzduchu, elasticita a tvarová 
stálosť. Strana Hard (zelená) je vyrobená 
z vysokoobjemovej peny FlexiFoam®. 
Dokonalá podpora tela 
a maximálny komfort počas spánku. 
š/v/h: 200/22/90 cm, nosnosť: 200 kg

199€ 199€

200 NOVINKA

-20%
AZ DO

spalna 
cassanova, 

Aurelia

1  UNO šatník 150
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela
š/v/h: 151,6/221,4/62 cm

339 €299 €
2  UNO šatník 250
vyhotovenie: dub nelson/pino aurelio
š/v/h: 251,6/221,4/62 cm

499 €399 €

1

2

3

1  Typ VK 2Z-75 kontakner
(nevhodné pre UNO 150)
š/v/h: 73,4/36,7/49,5 cm

45 €

2  Typ VM-75 medzistena
š/v/h: 73,4/173,9/49,3 cm 3974 €3160 €
2  Typ VM-100 medzistena
š/v/h: 98,4/173,9/49,3 cm 3974 €3160 €
3  Typ VP-75 polica
š/v/h: 73,4/2,2/49,2 cm 2955 €2350 €
3  Typ VP-100 polica
š/v/h: 98,4/2,2/49,2 cm 3567 €2850 €

1

2

na všetky stoly UNO
zľava  až do - 10%

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

petrol
grafit
vysoký
lesk

buk
iconic

javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
lesk

buk 04

SIMPLY výklopná pružinová váľanda 
s úložným priestorom
vyhotovenie: Etna biela
š/v/h: 194/38/80 
ložná plocha: 194/80 cm

6990€

náš tip

2 možné 
varianty
vyskladania



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

cena od109€

Viacero možností šíriek 

aj s rozkladom

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

DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM

PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM
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, PREŠOV - JOMA NÁBYTOK, Masaryková 14/A, 051/7734748, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA, ABcko, 
Komenského 2756, 054/4748328, GIRALTOVCE JOMA NÁBYTOK, Kpt. Nálepku 121, 054/4706930, NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724 

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 POLUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA 
LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ružinov, tel.: 02/38104757, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA
- 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 - 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, ŠUMA NÁBYTOK, Škultétyho 25, 051/7713093, SNINA - NÁBYTOK KOMFORT Strojárska 4452 (v 
priestoroch svadobky Harmen), 057/3811697

Akcia platí od 15. 8. do 14. 9. 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.

DALLAS kombinácia 11                                     zľava na Sériu DALLAS až do -20%
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/čierna štruktúrovaná, š/v/h: 230,1/199,2/37,4 cm

Séria

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

mesačná
splátka

523 €

2305 €

419 €
cena bez doplnkov

Séria

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

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

1 2

3

4

5

1  zrkadlo 
š/v/h: 70/80/2 cm

2  vešiakový panel 
š/v/h: 70/198,8/3,2 cm

3  šatníková skriňa 
š/v/h: 90/200,4/35 cm

4  komoda 
š/v/h: 105/79,5/35 cm

5  lavica
š/v/h: 70/40/31,8 cm

29 €

35 €

85 €

79 €

25 €

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 €

1  šatníková skriňa Typ 01 
1ks dvere, zrkadlo
š/v/h: 60,1/199,2/37,4 cm

168 €13440 €
2  vešiakový panel Typ 12 
s odkladaciou policou
š/v/h: 90/159/31,6 cm

59 €4720 €

4  skrinka na obuv Typ 08 
1 sklopné dvere
š/v/h: 90,1/40,2/37,4 cm

81 €6480 €

3  komoda Typ 05 
3 výklopné dvere
š/v/h: 60,1/105/37,4 cm

127 €10160 €

AQUA kúpelňa kombinácia 05 (aj s umývadlom)                
vyhotovenie: biela vysoký lesk, š/v/h: 179,8/207/44 cm
zľava na program AQUA až do -20%

mesačná
splátka

651 €

2790 €

50720 €
cena bez doplnkov

1
2

3

4

MINIMAX ADELA kuchyňa 210A
vyhotovenie: dub tmavý/vanilka, š/v/h: 210/207,2/52,6 cm

mesačná
splátka

32445 €

0000€

249 €
cena bez doplnkov

-15%
AZ DO

na kuchynu
adela

LEXIE stolička
vyhotovenie: 
dub tmavý/biela, béžová
š/v/h: 44,5/89/56 cm

PORTOS 120/80 jedálenský stôl
vyhotovenie: dub tmavý (dub pílený bardolíno, slivka, buk 
gold, buk iconic dub arlington, čerešňa dub canyon)
š/v/h: 120/75/80 cm

2999€cena od 7990€

NORDIC jedálenský stôl
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 160/76,2/90 cm

cena od 109€ 5990€

ENZO stolička
vyhotovenie: krémová
š/v/h: 47/97/55 cm
nosnosť: 90kg

Viacero 
možností šíriek 
aj s rozkladom

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

179€149€ 5990€

1

2

3

dub
pílený

bardolino

1  POKO 01 komoda
vyhotovenie: dub pílený bardolino 
š/v/h: 70,6/79,5/35 cm

39€
2  POKO 02 komoda
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 70,6/79,5/35 cm

59€
3  POKO 03 komoda
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 107/79,5/35 cm

79€

POLO predsieň komplet
vyhotovenie: dub pílený bardolino, š/v/h: 265/200,4/35 cm

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

SET MORA
VT 526 WC + VDP 645 W

fantastická ponuka
za super cenu!

Akcia platí na celý sortiment 
vystavených bytových doplnkov, 
dekorácií, obrazov, skla, 
porcelánu, kuchynských potrieb 
a posteľnej bielizne
Zľava sa nevzťahuje na akciový a výpredajový tovar.

+

379€
 429€

-30%
AKCIA

NA BYTOVÉ DOPLNKY

AŽ 
DO



mesačná
splátka

719 €

3130 €

569 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

1291 €

4395 €

799 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

1000 €

4395 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

573 €

1975 €

359 €
cena bez doplnkov

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

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

NICO kombinácia 51, š/v/h: 300/190/56 cm               
vyhotovenie: dub tmavý/vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

392 €

1645 €

299 €
cena bez doplnkov

-20%
AZ DO

na obyvacky

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

110x70 7490€
80x80 6990€

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

110x70 9490€
80x80 8990€

110x70 9490€
80x80 8990€

110x70 9490€
80x80 8990€

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

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


