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Tradičný slovenský výrobca nábytku

-25%
az do

na programy 
studentskych 

a detskych izieb

ODMENTE VASE DETI
NOVOU IZBOU



dizajnér Ing. Petra Podobová

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

POINT študentská izba  
vyhotovenie: biela arctic/marigold/petrol
zľava na program POINT až do -25 %

NORDIC detská izba  
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

zľava na program NORDIC až do -15 %

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

-25%
az do

na programy 
studentskych 

a detskych izieb

Vybrať správnu detskú izbu je vždy výzvou pre rodičov, bez ohľadu na vek ich ratolesti. Každý vek má svoje 
požiadavky a prispôsobiť sa im, nie je vždy jednoduché. Ak sa rozhodnete pre detskú alebo študentskú 
izby z ponuky Decodomu získate širokú  ponuku typov, farieb, technického prevedenia a vysokej variability. 
Pridanou hodnotou je možnosť doplnenia samostatných komponentov aj po uplynutí nejakého času a zmeniť 
tak pastelové farby, ktoré sa páčili vášmu dieťaťu keď malo päť rokov, za modernú drevitú farbu keď sa zmení 
na študenta. Detské a študentské izby sú vystavené vysokej záťaži preto nábytok vyrábame z odolných 
laminovaných materiálov a používame kovania od svetových výrobcov. V našich predajniach si vyberiete rôzne 
štýly. Od úplne rovných a lesklých dvierok až po frézované tvary v prírodných drevitých dekóroch.

ODMENTE VASE DETI
NOVOU IZBOU
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farebné 
vyhotovenia 
POINT

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

UNO stôl typ 120 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

115 €10350 €

UNO stôl typ 120 V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

155 €13950 €

UNO stôl typ 160 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

129 €116 €

UNO stôl typ 160 V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

189 €169 €

UNO stôl typ K 3 L
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 235/74/160 cm

347 €312 €

UNO kovový kontajner 
s peračníkom 
a uzamykaním
š/v/h: 39/56,5/55,3 cm

99 €

POINT kontajner
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 44,9/62,1/60 cm

19776 €148 €

stoly programu UNO az do -10%

Séria MODESTO študentská izba 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
zľava na Sériu MODESTO až do -15 %

Séria

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

Séria TIROL detská/študentská izba 
vyhotovenie: biela arctic
zľava na Sériu TIROL až do -20 %

Séria

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

Séria Nordic
Nábytková séria Nordic od spoločnosti Decodom 
spĺňa všetky najnáročnejšie požiadavky. 
Vyniká svojou modernosťou, univerzálnosťou 
a kvalitou, vďaka čomu je vhodná takmer do každej 
domácnosti. 
V tejto sérii nábytku nájdete širokú ponuku menších 
a väčších, vysokých a nízkych vitrín, skriniek 
vhodných nielen na umiestnenie televízora, 
nástenné panely s policou, ktoré ponúknu domov 
Vašim knihám a rôznym dekoráciám.

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

-15%
az do

na Seriu
NORDIC

-15%
az do

na Seriu
MODESTO

-25%
az do

na Seriu
POINT

-20%
az do

na Seriu
TIROL

Seria 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. 

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Seria 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.

-15%
az do

na program
FOR YOU

FOR YOU detská izba, vyhotovenie: biela arctic
zľava na Sériu FOR YOU až do -15 % 
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-20%
az do

na program
FUNKY

-15%
az do

na program
ALEX

ALEX detská izba, vyhotovenie: dub canyon/piesok
zľava na program ALEX až do -15 % 

LIKE študentská izba, vyhotovenie: san remo sand/čadičová šedá
zľava na program LIKE až do -15 % 

FUNKY detská izba, vyhotovenie: woodline creme/avokádo/tmavozelená
zľava na Sériu FUNKY až do -20 % 

FLOWER MEDIUM  sedací vak
vyhotovenie: bielo-ružová koženka
š/v/h: 65/45/65 cm
nosnosť: 120 kg

55 €

EUROBALL MEDIUM  sedací vak
vyhotovenie: bielo-čierna koženka
š/v/h: 65/45/65 cm
nosnosť: 120 kg

55 €

WAVELET sedací vak
vyhotovenie: čierná/fialová/červená
š/v/h: 130/27/110 cm
nosnosť: 120 kg

6990 €

2. TEXAS kancelárska stolička
vyhotovenie: čierná látka
š/v/h: 68/104/49 cm
nosnosť: 120 kg

9990 € 8490 €

1. TENESSE kancelárska stolička
vyhotovenie: čierná, červená, zelená látka
š/v/h: 61/108,5/67 cm
nosnosť: 100 kg

7990 € 6990 €

3. OREGON kancelárska stolička
vyhotovenie: čierná, oranžová, zelená látka
š/v/h: 68/119/48 cm
nosnosť: 110 kg

149 €139 €

-15%
az do

na program
LIKE

2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 

RIO  detská /študentská izba, vyhotovenie: dub pílený bardolino
zľava na program RIO až do -10 %

-10%
az do

na program
RIO

1 2 3



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

599 €549 €
mesačná splátka 20 €
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HORN 
moderná rohová sedacia súprava (funkcia na spanie 
typu Delfin - matrac na lamelových roštoch)
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 273/91/222cm, ložná plocha: 200/130
až do -20 % na sedací program HORN

TONNY priestranná sedacia súprava v tvare U
vyhotovenie: bielo/sivá
š/v/h: 332/85/160 a 180 cm, ložná plocha:  266/123 cm

899 €699 €
mesačná splátka 20 €

199 €189 €

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

4
roky 

záruka

299€
mesačná splátka 15 €

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

š/v/h (U zostava): 345/99/220 cm 
ložná plocha: 273/120 cm

 KLAUDIA komfortná sedacia súprava rozkladacia s úložným priestorom. 
S variabilitou zostáv z 18 -tich elemntov, pohodlné sedenie zabezpečujú kvalitné 

vysokoelastické PUR peny a vlnité pružiny v sedáku.
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu, 3 kreslo š/v/h: 192/99/100 cm, 

ložná plocha: 185x130, 1 kreslo š/v/h: 100/99/100 cm

až do -20 % na sedací program KLAUDIA

 BRANDON 
sektorová sedacia súprava
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm , ložná plocha: 197/123 cm
až do -20 % na sedací program BRANDON

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

5990 €

7990 €

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

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 20 €

4
roky 

záruka

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

109 €

-20%
az do

na sedacie
supravy

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

 MOLDAU  komfortná sektorová sedacia súprava so širokým typovým plánom
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 306/101/248 cm, ložná plocha: 240/126 cm

až do -20 % na sedací program MOLDAU

ENZO sedacia súprava vhodná aj do menších priestorov
vyhotovenie: látka sivá 
š/v/h: 230/151 a 180 cm, ložná plocha:  204/140 cm

499 €399 €
mesačná splátka 15 €

319€299€
mesačná splátka 10 €

NÁŠ
TIP!

PORTO rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: Microstar biely/Vento sivé 
š/v/h: 205/85/87 cm, ložná plocha: 205/145 cm 

399€349€
mesačná splátka 15 €

VENEZIA pružinová pohovka s úložným priestorom 
vyhotovenie: eko kože čierna/režna 738K + eko kože biela/režna 739K 
š/v/h: 225/88/86 cm, ložná plocha: 190/111 cm

479 €369 €
mesačná splátka 15 €

SONNO malá rohová sedacia súprava
vyhotovenie: Ecem krémová
š/v/h: 224/84/140 cm ložná plocha: 190/110 cm



2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 

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++/

mesačná
splátka

000 €

0000 €

000 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

719 €

20 €

569 €
cena bez doplnkov

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

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

mesačná
splátka

699 €

20 €

559 €
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 €

30 €

799 €
cena bez doplnkov

MANHATTAN kombinácia 02B   zľava na program MANHATTAN až do -20 %                                                             
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1216 €

699 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 30 €

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 €

30 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

573 €

15 €

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++/

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

Séria ELIN kombinácia 20      zľava na Sériu ELIN až do -15 %
š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm, vyhotovenie: kašmír,  (cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

639 €

20 €

539 €
cena bez doplnkov

NOVINKA

NOVINKA

STROMBERG kombinácia 16     zľava na program Stromberg až do -15 %
š/v/h: 346,2/206,6/51,2 cm, vyhotovenie: dub wotan, (cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

719 €

20 €

599 €
cena bez doplnkov

NOVINKA

Séria

3
farebné 

vyhotovenia

-20%
az do

na obyvacky



-20%
az do

postelna bielizen
a paplony

KVALITNÉ OBLIEČKY 
OD FIRMY

SPIRIT elegantné jednolôžko 
s úložným priestorom vrátane matracu 
vyhotovenie: ET85/MT31
š/v/h: 203/80/113 cm 
ložná plocha: 200/110 cm

279 €
259 €

mesačná
splátka 10 €

299 €
279 €

mesačná
splátka 15 €

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

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

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

249 €
239 €

mesačná
splátka 10 €

SOLO výklopná pružinová váľanda s úložným priestorom
vyhotovenie: eva biela/vento sive
š/v/h: 194/38/80
ložná plocha: 194/80 cm

9490 €
8990 €

MASÍV V RÁME rošt
pevný laťový rošt v ráme
š/v/h: 196/6,5/89 cm

3299 € 

2999 €

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 €
259 €

mesačná
splátka 10 €

náš tip

OLI výklopná váľanda
vyhotovenie: dub pílený bardolino/ látka R4A 
š/v/h: 195/36/85 cm
molitanový matrac

8990 €
8490 €

PONTE XXL sendvičový ortopedický matrac 
Vysoká nosnosť a zvýšená tuhosť. 
š/v/h: 200/20/70 cm, nosnosť: 170kg

140kg

149 €

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

11950 €

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€
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€
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€
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

-20%
az do

na UNO postele
a komody

KARMA 5V pevný rošt
rozmer: 196x89 cm, 
pre lôžko: 200x90 cm 
výška roštu: 8,5 cm, 
hmotnosť: 10 kg 3999 €

3
farebné 

vyhotovenia

-20%
az do

na spalne

viacero 
možností 
šírky:
Cassa5 300
Cassa5 250
Cassa5 200
Cassa5 150

CASSA5 spálňa  vyhotovenie: san remo sand/antracit    zľava na program spálne CASSA5 až do -15 % 

3
farebné 

vyhotovenia

189 €179 €

DECODOM ANTIBAKTERIAL VISCO
odzipsovateľný poťah Bamboo, 
jadro z peny LAZY FOAM, antibakteriálna PUR pena
tvrdosť matraca: Stredne mäkký
š/v/h: 200/20/90 cm, nosnosť: 130kg

130kg

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

DOUBLE KLASIK BV rošt
š/v/h: 89/6,5/196 cm, 
pre lôžko: 200x90 cm 
výška roštu: 6,5 cm, 
hmotnosť: 8 kg

7790  € 

6990 € 363 €289 €

DECODOM NEROLI BIORYTMIC   
komfortný matrac s vysokou prispôsobivosťou 
povrchu, obsah oleja NEROLI v matraci 
pôsobí aromaterapeuticky 
š/v/h: 200/23/90 cm, nosnosť: 140kg

140kg
NÁŠ
TIP!



5
farebných
vyhotovení

NOVINKA

2
farebné

vyhotovenia

NOVINKA

Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:  
Carmen, Dona, Leandra, Paula, Porta, Bibiana, Bela, Vanila Cora, 
Gala, Elis, Ester, Tilia, Iris, Zora, Katy, Radúza, Manila, Astória, 
Lada, Lota, Jela, Tília2

Výhodná zľava až do -35% 
na vybrané kuchyne decoplan

 Finančné služby decodom
PEVNÉ SPLÁTKY
Vyberte si čo len chcete. Splátka je od 10€ mesačne

Splátka 15 € mesačne pri výške úveru od 177€ do 666 €

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 299 €, pri úrokovej sadzbe 
16,29% p.a., akontácia 0 €, výška mes. splátky 15 €, počet splátok 23, 
celková čiastka k úhrade 345 €, PRMN 16,29%, doba splatnosti 23 mesiacov.

Poskytovateľom Finančných služieb je: Consumer Finance Holding, a.s., 
divízia Quatro Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

-35%
az do

na kuchyne 
decoplan

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, 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 

- 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 

Kuchyňa IRIS
korpus: šedý kameň
predná plocha: dub gladstone tabak/biela mat 
zľava na kuchyňu IRIS až do -35 %

Kuchyňa LOTA 
korpus: kašmír 
predná plocha: kašmír/cement 
zľava na kuchyňu LOTA až do -35 %

Kuchyňa JELA
korpus: kašmír 
predná plocha: kašmír vysoký lesk/buk sand 

zľava na kuchyňu JELA až do -35 %

Kuchyňa RADÚZA 
korpus: kašmír 
predná plocha: kašmír
zľava na kuchyňu RADÚZA 
až do -35 %

4
farebné

vyhotovenia

NOVINKA

12
farebných
vyhotovení

NOVINKA

-15%
az do

na vsetky
kuchyne
MINIMAX

 Zľava na spotrebiče MORA
až do -15%

MORA MT 121 S
mikrovlnná rúra
- 5 stupňov výkonu
- funkcia jednoduché pečenie
- otočný sklenený tanier 25,5 cm
- sklenená dvierka

š/v/h: 43,9/25,7/33,5 cm 
výkon mikrovĺn: 700 W
maximálny príkon: 1260 W
objem: 20 L
farba: strieborná/čierna

 Špeciálna ponuka vstavaných 
spotrebičov Candy až do -13%

Akcia platí od 1.- 30.6.2017

GE2005
Kontaktný panini gril 1500 W 3699 €

 Pri objednaní kuchyne z programu DecoPlan v hodnote od 1800€ 
po zľave získate drez LEGRA 45S v hodnote 185 € za 1€.
 Pri objednaní kuchyne z programu DecoPlan v hodnote od 700 do 1800€ 
po zľave získate drez TIPO 45S COMPAKT v hodnote 69 € za 1€.

1€

NOVINKA

antracit hliníková metalíza

www.blanco.sk

biela

jasmín šampaň káva

LEGRA 45 S

Prevedenie: SILGRANIT®

Rozmer drezu: 780 x 500 mm
Hĺbka vaničky: 190 mm

VYBRANY DREZ 
BLANCO za 1€

Akcia platí od 15. 6. do 14. 7. 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.



Tradičný slovenský výrobca nábytku

-35%
az do

na kuchyne 
decoplan

BLANCO LEGRA 45 S
granitový drez
vyhotovenie: granit
š/v/h: 78/19/50 cm

BLANCO TIPO 45 S COMPAKT
nerezový drez
vyhotovenie: nerez
š/v/h: 78/17/50 cm

VYBRANY DREZ 

BLANCO za 1€


