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Tradičný slovenský výrobca nábytku

na kuchyne
decoplan

-37%
az do

kuchyne na mieru



dizajnér Ing. Petra Podobová

ELIN detská izba vyhotovenie: kašmír  zľava na program ELIN až do -15%

ELIN spálňa vyhotovenie: kašmír  zľava na program ELIN až do -15% ELIN obývačka vyhotovenie: kašmír  zľava na program ELIN až do -15%

Nábytková séria Elin si u našich zákazníkov našla 
trvalé miesto. Obľúbili si hlavne charakteristický 
dizajn, ktorého hlavnou črtou je jednoduché a nie 
hlboké frézovanie, trendové, tvarovo jednoduchšie 
horné rímsy a bočné pilastre, ktoré tak vytvárajú  
z jednotlivých prvkov zaujímavé solitéry v každej 
časti interiéru. 

Nábytková séria Elin patrí k úspešným novinkám, 
ktoré sme prvý krát predstavili na výstave Nábytok 
a bývanie v Nitre 2017. Zaujala nielen návštevníkov,  
ale aj odbornú porotu a získala tak Cenu Veľtrhu. 

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 veľmi vkusne zariadenú domácnosť  
s nezameniteľným štýlom a šarmom.

Séria ELIN

šatníky ELIN
s veľkým úložným 
priestorom



Kuchyňa CORA/IRIS korpus: kašmír predná plocha: kašmír/dub halifax tabacco zľava na kuchyňu CORA až do -37%

Kuchyňa LOTA korpus: kašmír predná plocha: kašmír/cement
zľava na kuchyňu LOTA až do -37%

Kuchyňa JELA/ESTER korpus: pino aurélio predná plocha: kašmír vysoký lesk/pino aurélio 
zľava na kuchyňu JELA až do -37%

12
farebných
vyhotovení

NOVINKA

5
farebných
vyhotovení

NOVINKA4
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
VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE 
VĎAKA ĽAHKÝM SPLÁTKAM.
Na splátky  s nízkym úrokom!
Využite nízky úrok
Zvoľte si dĺžku splácania 12,15 alebo 18 mesiacov
Pri úvere od 100€
Úrok od 9,8% platí len pri akontácii 10%; 20%; 30% a len pri dobe splácania  
12;15;18 mesiacov

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 450 €, pri úrokovej sadzbe 9,86% 
p.a., akontácia 50 €, výška mes. splátky 39,34 €, počet splátok 12, 
celková čiastka k úhrade 472,08 €, PRMN 9,86%, doba splatnosti 12 mesiacov.

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

-15% 
až do

na všetky 
stoly 
a stoličky

* Akcia až do -15% neplatí na dlhodobo zlacnené stoly a stoličky.

Výhodná zľava až do -15% 
na všetky drezy, batérie
a koše FRANKE.
Viac sa dozviete na strane 7.

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 -37% 
na vybrané kuchyne 
na mieru decoplan
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Porta, Dona, Paula, Zora, Jela, Bela, Astoria, Manila, Leandra,
Lada, Vanila, Bibiana, Lota, Raduza, Cora, Gala
Zľava až do -34% na kuchyne decoplan:
Carmen, Iris, Katy, Elis, Ester, Tília 1, Tilia 2 

na kuchyne
decoplan

-37%
az do

kuchyne na mieru

 AKCIA na spotrebiče
AMICA, INDESIT
Viac sa dozviete na strane 6 - 7.

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

Požiadajte online o zákaznícku kartu na www.decodom.sk
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Kúpte si drez a získate zľavu 5%!
Kúpte si navyše batériu a získate zľavu 10% na celý nákup!
Kúpte si navyše ešte sorter alebo odsávač pár a získate zľavu 15% na celý nákup!

PLATÍ NA CELÝ SORTIMENT ZNAČKY FRANKE

10%5%

batéria

alebo
batéria

sorter 

odsávač  pár 

15%

www.franke.sk

+

+

+

+

www.amica.sk

TNY 210TD M
Multifunkčná trúba

- 65 l 
- 10 funkcií vrátane teplovzduchu
- Teleskopické výsuvy s funkciou STOP 
- Soft close - pomalé dovieranie 
- Podsvietené gombíky
- Farba: béžová
- TNY 210TD B: čierná                                                  
- TNY 210TD W: biela      

IFW 5844 JH IX 
Teplovzdušná rúra

- 9 tradičných funkcií, 3 úrovne pečenia
- Turn & Cook – prednastavené parametre 
varenia 
- Ovládanie pomocou zatláčacích gombíkov 
- Oranžový grafický displej 
- Samočistenie rúry Hydrocleaning 
- Click&Clean – ľahké čistenie skla
- Dvojité sklo dvierok 
- Vyhotovenie: nerez 
- Príslušenstvo: 2 plechy, rošt, sklopný gril 
- Rozmery (V x Š x H): 595 x 595 x 551 mm

TNZ 210TD W  
Multifunkčná trúba

- 65 l
- 10 funkcií vrátane teplovzduchu
- Plne dotykový displej
- Teleskopické výsuvy s funkciou STOP 
- Soft close - pomalé dovieranie
- Podsvietené madlo dvierok
- Farba: biela
- TNZ 210TD B: čierna                                                 
- TNZ 210TD M: béžová     

DIFP 8T94 Z
Umývačka riadu

- BabyCare - špeciálny program pre 
  dezinfekciu detského riadu pri teplote 72 °C
- Kapacita 14 súprav riadu 
- 8 programov umývania 
- Ročná spotreba en./vody: 265 kWh/2520 l 
- Hlučnosť: 44 dB 
- Digitálny displej 
- Posuvná odkladacia plocha na príbor 
- Košík na príbor v dolnom koši 
- Odložený štart 
- Systém proti úniku vody Aquastop 
- Prevedenie: plne integrovaná
- Rozmery (V x Š x H): 820 x 595 x 555 mm

IN 6144 IWSTK
Indukčná varná doska

- Senzorové ovládanie SLIDER
- 4 varné zóny Booster
- Bridge - možnosť prepojenia zón
- Automatické programy: 42°C, 70°C, 94°C

B 18 A2 D/I
Chladnička

- Využiteľný objem chlad./mraz.: 195 / 80 l 
- Ročná spotreba energie: 235 kWh 
- LessFrost – odmrazovanie mrazničky
- Hlučnosť: 35 dB 
- Klimatická trieda: SN-T 
- Mechanické ovládanie 
- Kapacita mrazenia: 3,5 kg/24 h 
- Odolnosť pri výpadku prúdu: 19 h 
- 4 poličky, 1 zásuvka na zeleninu 
- 3 zásuvky v mrazničke 
- Zmena otvárania dverí 
- Rozmery (V x Š x H): 1770 x 540 x 545 mm

IN 6610 GCMM
Plynová varná doska na skle

- Stabilné liatinové rošty
- Elektrické zapaľovanie
- Poistky horákov
- Šírka: 60 cm
- Farba: béžová                     
- IN 6610 GCBB: čierna                             
- IN 6610 GCWW: biela

THP 641 W/IX/I EE
Plynová varná doska na skle

- 4 plynové varné zóny 
- Výkonný dvojkorunkový horák 
- Ovládanie gombíkmi 
- Bezpečnostné ventily horákov 
- Liatinové mriežky 
- Integrované elektronické zapaľovanie 
- Maximálny výkon horákov: 7,8 kW 
- Vyhotovenie: nerez 
- Rozmery: (V x Š x H): 33 x 590 x 510 mm

449 € 409 €

259 €

349 €

149 €

519 €

479 € 429 €549 € 499 €

269 € 239 €
A+

A+

A++ NO
Frost

OKC IN 600 WS
Komínový odsávač pár

- Dotykové ovládanie výkonu
- LED osvetlenie
- Max. odťah 700 m3/h
- Automatické vypnutie
- Možnosť recirkulácie
- Farba: biela
- Šírka 60 cm
- OKC IN 600 BS: čierna                                                      
- OKC IN 600 MS: béžová       

IN AMMB44E1GCB
Kompaktná vstavaná trúba s mikrovlnnou 
funkciou a teplovzduchom

- LED displej
- 13 programov
- Gril
- Max. priemer taniera 36 cm
- Farba: čierna

389 € 349 € 619 € 559 €

829 € 749 €

B

VC 1852 BFDMG: béžové sklo                                                                                                    
VC 1852 BFDBG: černé sklo                                                                                                             
VC 1852 BFDWG: bílé sklo 
Kombinovaná chladnička

- No Frost
- LED displej
- Fresh Zone: piehradka pre dlhšie čerstvé 
  potraviny
- LED osvetlenie
- Funkcia rýchle chladenie/mrazenie
- 235 kWh/rok
- 205/83 l                                                                                                                                   
- VxŠxH: 186 x 60 x 67 cm               

M
ožnosť servisu 2 roky navyš

e

*podmienky na www.amica.sk



Séria NORDIC kombinácia 02
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm
vyhotovenie: pino aurélio
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu NORDIC až do -15 %

 FANTASY
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy

vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 266/202 cm, ložná plocha: 200/130 cm

až do - 15% na sedací program FANTASY

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

spevnená 
hrana 
hliníkovou 
lištou

plnovýsuvné 
kvalitné
kovanie

mesačná
splátka

599 €

3139 €

399 €
cena bez doplnkov

Séria MANHATTAN kombinácia 02B
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++/
zľava na Sériu MANHATTAN až do -20 %

 DAKAR 
sektorová sedacia súprava s vysokým 

komfortom sedenia a s vyvýšenou opierkou až 107 cm
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu

š/h: 242/270 cm, ložná plocha: 122/205 cm
až do - 15% na sedací program DAKAR

dub pílený
bardolino

dub pílený
trüffel grafit biela arctic

mesačná
splátka

1216 €

5263 €

699 €
cena bez doplnkov

2014
SLOVAKIA

AWARDED

2015
SLOVAKIA

AWARDED

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

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE 
VĎAKA ĽAHKÝM SPLÁTKAM.
NA SPLÁTKY S NÍZKYM ÚROKOM!

Séria TIROL kombinácia 01
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm
vyhotovenie: dub pílený shoko
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu TIROL až do -20 %

 NIKA
 moderná sedacia súprava 

vhodná na každodenné spanie
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cmm, ložná plocha: 190/140cm

až do - 15% na sedací program NIKA ZABUDOVANÝ MATRAC 
V KOVOVEJ KONŠTRUKCII 

VHODNÝ NA KAŽDODENNÉ SPANIE...

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

na Sedacie 
Súpravy

-15%
az do

na SériE
-20%

az do

 SUNSHINE 
moderná sedacia súprava

vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 263/223 cm, ložná plocha: 210/142 cm

až do - 15% na sedací program SUNSHINE

Séria MODESTO kombinácia 01
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu MODESTO až do -15 %

NOVINKA

Séria

bezpečný
bez ostrých hrán

bridlicový
chrbát

mesačná
splátka

682 €

4319 €

549 €
cena bez doplnkov



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

mesačná
splátka

499 €

2352 €

299 €
cena bez doplnkov

DENVER kombinácia 27           zľava na program DENVER až do -20%
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++/

mesačná
splátka

799 €

4870 €

619 €
cena bez doplnkov

BULL kombinácia 12
š/v/h: 317,8/207,2/50,3 cm 
korpus: san remo sand predná plocha: san remo sand/beton
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

559 €

2746 €

349 €
cena bez doplnkov

279€269€
mesačná splátka 2116 €

NÁŠ
TIP!

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

2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AWARDED

2015
SLOVAKIA

AWARDED

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

199 €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

6490€

299 €229 €
mesačná splátka 1802  €

NOVINKA

ALFONSO kombinácia 114          zľava na program ALFONSO až do -20%
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm, 
korpus: dub Wotan predná plocha: dub Wotan/čierna Supermat
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

699 €

4398 €

559 €
cena bez doplnkov

NOVINKA

mesačná
splátka

799 €

5027 €

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++/

NOVINKA

mesačná
splátka

729 €

4555 €

579 €
cena bez doplnkov

PARIS kombinácia 27                     zľava na program PARIS až do -20%
š/v/h: 305,2/209/50,2 cm
korpus: dub wottan, predná plocha: grafit mat
(cena bez osvetlenia a 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 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

449 €

2825 €

359 €
cena bez doplnkov

LIBERTY kombinácia 07            zľava na program LIBERTY až do -20%                                             
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm 
korpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/betón
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

691 €

4319 €

549 €
cena bez doplnkov

SYDNEY rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: Tanzania siva / Boss tmavo sivy, chromove nohy 
š/v/h: 191/82/80 cm, ložná plocha: 140 x 196 cm

199€189€

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

MALAGA-LUX
rohová sedacia súprava s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 246/83/183 cm, ložná plocha: 200/120cm

679€669€
mesačná splátka 5263 €

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 €
mesačná splátka 55 €

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

109 €

FABIANO 
sedacia súprava 3+2+1
vyhotovenie: koženka Alister mustang s béžovým štepovaním

NÁŠ
TIP!

4
roky 

záruka

3kreslo: 
š/v/h: 172/73/85 cm 279 €229 €
2kreslo: 
š/v/h: 145/73/85 cm 239 €199 €
1kreslo: 
š/v/h: 88/73/85 cm 169 €139 €

NOVINKA

TAIFUN univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie:  42406-40626 čierno sivá
š/v/h: 272/88/200 cm, ložná plocha:  224/128  cm

489 €469 €
mesačná splátka 3690 €

Viac info v predajniach Decodom

Vypredaj vystavenych sedaciek

az do -60%



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 2746 €

LUKA celočalúnená posteľ
výklopné sendvičové matrace, lamelové rošty sa dajú polohovať 
pod hlavou aj nohami, bukové nohy, výška ložnej plochy 52cm 
vyhotovenie: Tom/Rito hnedé
š/v/h: 198/95/180 cm, ložná plocha: 170/195 cm

389 €
369 €

mesačná
splátka 2903 €

419 €
399 €

mesačná
splátka 3139 €

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

10
rokov záruka

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

Záruka 10 rokov na konštrukciu postele a roštu.

329 €
319 €

mesačná
splátka 2510 €

BETINA boxspringová, prevzdušnená posteľ 
vyhotovenie: hnedá koženka
š/v/h: 185/114/202 cm 
ložná plocha: 200/2x85 cm

DECODOM VARIO matrac
vyhotovenie: PUR pena
š/v/h: 200/18/80-90 cm 
nosnosť: 125 kg

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

DECODOM SWISS DUO matrac 
vyhotovenie: poťah: Bamboo
jadro: pena ELIOCELL 
povrch matraca: pena EvoPoreHRC
š/v/h: 200/20/90 cm, nosnosť: 140kg

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

5

199€
mesačná 

splátka 1566€

299€ 

269€
mesačná 

splátka 2116€

 

125€
mesačná 

splátka 983€

129€ 

9990€

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 €18240 €

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 €20680 €

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 €30150 €

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 €31920 €

10
farebných 
vyhotovení

UNO komoda typ 02
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 120,1/96/50 cm

189 €149 €

UNO prebaľovací pult typ 03
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h:  90/12,7/80,3 cm

26 €2080 €

10
farebných 
vyhotovení

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

45 €

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

339 €299 €

VS5020 
ventilátor letný 23 cm

1799 €

UNO spálňa vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
zľava na Sériu UNO až do -20 %                

MICROMETALLIC CURL posteľná bielizeň ideálna na letné mesiace
vyhotovenie: microfibre soft – 100 % cesany polyester 
rozmer paplón: 140/200 cm, rozmer vankúš: 70/90 cm 2499€

Séria

na Sériu
UNO

-20%
az do

MEDICA COOL 2x letný paplón
vyhotovenie: mikrovlákno – 100 % česaný polyester
výplň: duté 3D vlákno – 100 % polyester (500g)
rozmer: 140/200 cm
balenie: taška 3799€

-15%
az do

Zľava až do -15% platí na všetky masívne postele.
Predĺžená záruka 10 rokov platí na konštrukciu postelí a roštov. Na výber z 9 typov morení.

PREDLzENÁ ZÁRUKA NA POSTELE FINES Az 10 ROKOV

1

2

3

2  UNO šatník 250
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela
š/v/h: 251,6/221,4/62 cm

499 €399 €

1

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 €2

VS5021
ventilátor letný 30 cm

2099 €
VS5023
ventilátor letný stojanový 40 cm

2499 €



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

Séria

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

FOR YOU detská izba, vyhotovenie: biela arctic         zľava na Sériu FOR YOU až do -15 % 

LIKE študentská izba, vyhotovenie: pino aurélio/wasabi/tyrkysová      zľava na program LIKE až do -15 % 

Dostupné 

cez e-shop

109 €9490 €

WONDER
kancelárske otočné kreslo plastové 
podrúčky s možnosťou odklopenia 
nastavenie výšky sedenia piestom
vyhotovenie: sedák látka/operadlo 
látka a sieťovina 
š/v/h: 62/109/51 cm, nosnosť: 100 kg

Dostupné 

cez e-shop

89€7990€

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

Dostupné 

cez e-shop

149€9990€

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

MINIMAX BORA kuchyňa, š/v/h: 260/207/60 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela vysoký lesk/žltá

KU KAŽDEJ KUCHYNI MINIMAX 
ZÍSKATE TERAZ PRACOVNÚ DOSKU 
VO FARBE TROPICA BEIGE ZADARMO.
* Akcia pracovná doska ZADARMO sa vzťahuje na veľkosť 
spodných skriniek a ich prekrytie. Akcia neplatí pre E-shop Decodom.

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 

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

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 

Akcia platí od 15. 7. do 14. 8. 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.

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

Dostupné 

cez e-shop

19991699 €
na kuchyne

MINIMAX

-10%
az do

na SériE
NORDIC, LIKE

FOR YOU

-15%
az do

+PRACOVNÁ 
DOSKA

TROPICA BEIGE

ZADARMO

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

farebné 
vyhotovenia 
POINT

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

na Sériu
point

-25%
az do

Akcia na detské 

a studentské izby 
pokracuje

množstvo
farebných
kombináciíSéria



Séria

oxigen
vysoký 

lesk

Séria

ispaham
vysoký 

lesk
Séria

jelša
americká

Séria

zlatobiela
mat

VASA kuchyňa, š/v/h: 210/207/60 cm 
vyhotovenie: dub tmavý/oxygen vysoký lesk

VASA kuchyňa, š/v/h: 210/207/60 cm 
vyhotovenie: dub tmavý/ispaham vysoký lesk

VASA kuchyňa, š/v/h: 210/207/60 cm 
vyhotovenie: dub tmavý/zlatobiela mat

VONA kuchyňa, š/v/h: 210/207/60 cm 
vyhotovenie: jelša

199€
vypredajové
bloky kuchyn

31106€

19 90€
39 90€

regál na bilinky, š/v/h: 65/126/20,5 cm 
vyhotovenie: orech miláno, orech filipo, 
smrekovec  19€

49€
ROBIN lavica, š/v/h: 170/43,8/43,8 cm 
vyhotovenie: oxygen vysoký lesk  

kuchyn a doplnkov
letny vypredaj 


