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Tradičný slovenský výrobca nábytku

NA KUCHYNE
DECOPLAN

-35%

AŽ DO

+PRACOVNÁ 
DOSKA

ZADARMO



Kuchyňa Lota a obývačka Elin patria k úspešným 
novinkám, ktoré sme prvý krát predstavili na 
výstave Nábytok a bývanie v Nitre 2017. Zaujali 
nielen návštevníkov, ale aj odbornú porotu a získali 
tak Cenu Veľtrhu.
Nadviazali sme tak na úspech série Tirol a kuchyne 
Katy a rozšírili obľúbenú dizajnovú líniu. Sériu Elin 
a kuchyňu Lota sme navrhli s citom pre detail  
a vkus. Kombinovali sme nové materiály a farby.  
Jednoduché a nie hlboké frézovanie, trendové, 
tvarovo jednoduchšie horné rímsy a bočné pilastre 
vytvárajú z  jednotlivých prvkov zaujímavé solitéry 
hlavne v obývačkovej časti. Pastelovú farbu kašmír 
sme skombinovali s trendovým odtieňom fjord.  
V tomto odtieni je aj prúžkovaná tapeta v kuchyni.
Prekonali sme zaužívaný stereotyp a spotrebiče, 
úchytky, stolovú podnož a dekorácie navrhli  
v odtieni grafit, ktorý bol doteraz výsadou 
moderných kuchýň. Grafitové doplnky majú v sebe 
dávku elegancie a dodávajú kuchyni osobitý výraz.
Sedačka v púdrovom  odtieni ružovej farby a režný 
odtieň textílie na stoličkách vhodne dopĺňajú 
farebnú kompozíciu celého interiéru.

dizajnér Ing. Petra Podobová

APARTMÁN LOTA kuchyňa  vyhotovenie: kašmír/fjord  + ELIN obývačka kombinácia 20 vyhotovenie: kašmír  + komoda typ    51 vyhotovenie: kašmír,  š/v/h: 177,4/77/37,7 cm

LOTA kuchyňa  vyhotovenie: kašmír/fjord  ELIN obývačka kombinácia 20 vyhotovenie: kašmír    639 € 539 €  zľava na program ELIN až do -10%

š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm
ELIN regál typ 11                         149 € 13410 €
vyhotovenie: kašmír, š/v/h: 74,5/206,6/37,7 cm
zľava na program ELIN až do -10%



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 dýha  zľava na kuchyňu RADÚZA až do -35%Kuchyňa IRIS korpus: biela arctic predná plocha: pbiela arctic mat/dub grandstone tabak  zľava na kuchyňu IRIS až do -35%

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

Novinky 2017 vystavené na predajniach: 
Topoľčany, Martin, Trenčín, Prievidza, Skalica, Nitra, Žilina, 
Košice, Poprad, Púchov, Bratislava OC Galéria Lamač, Bratislava 
Polus City Center, Bratislava Galvaniho

4
farebných
vyhotovení

NOVINKA

2
farebné

vyhotovenia

NOVINKA12
farebných
vyhotovení
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Pracovná doska zadarmo
Platí pri objednaní kuchyne nad 2 000€ po zľave. Akcia sa vzťahuje 
na pracovné dosky umiestnené nad spodnými skrinkami a nad sto-
lom Q800 alebo MOST (ak sú objednané spolu s kuchyňou). Akcia sa 
nevzťahuje na pracovnú dosku TABACO HALIFAX, na dosky zo žuly, 
umelého kameňa a keramiky.

Zľava na vnútorné vybavenie zásuviek sa odvíja od zľavy kuchyne.

 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. 

Príborníky, sortéry a deliče 
zabezpečujú prehľadné usporiadanie 

kuchynského náradia v zásuvke. 
Každý systém má svoje využitie.

DOPRAJTE SI VYŠŠÍ 
KOMFORT PRI VARENÍ 

S KVALITNÝMI NEMECKÝMI 
ZÁSUVKAMI

 Zľava na spotrebiče MORA
až do -15%

Viac sa dozviete na strane 7.

 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%



NOVÉ UMÝVAČKY GORENJE SMARTFLEX

POSTARAJÚ SA SAMÉ O SEBA
VĎAKA FUNKCII TOTALDRY.

Umývačka, ktorá sa 
postará sama o seba
Funkcia TotalDry

3 mesiace na vyskúšanie
Užite si nové technológie 
bez obáv

Viac informácii k akcii na www.gorenje.sk/umyvacky-akcia

3 
mesiace na 
vyskúšanie

Vybavte si kuchyňu 

4 spotrebičmi 

Gorenje 

a získajte darček 

v hodnote 

až 139 € 

 ZADARMO

Viac informácii u predajcu.

s MOROU ušetríte až 15 %
5 % 5 % 5 %

R A D O S Ť  D O M O V A
Zľava sa vzťahuje na kombináciu modelov MORA PREMIUM.

Plynová doska VDP 665 X

60
cm

Multifunkčná rúra VT 528 MX
Indukčná sklokeramická doska  
VDI 641 X

23
0 V

38
0 V

Kúp varnú dosku a získaš zľavu na nákup 5 %!
Kúp vstavanú rúru a varnú dosku a získaš zľavu 10 % na celý nákup!
Kúp vstavanú rúru, varnú dosku a odsávač pár a získaš zľavu 15 % na celý nakup!

 www.mora.sk

Komínový odsávač pár OV 680 G

607 m3

Komínový odsávač pár OK 636 G

572 m3

Multifunkčná rúra VT 548 MX

MORA_letak_210x148-Akce-5-10-15.indd   1 21.04.17   12:21

Your 
household 
in one app.

www.siemens-home.bsh-group.com/sk/homeconnect

Váš domov v jedinej aplikácii.
Ovládajte vaše spotrebiče Siemens na diaľku prostredníctvom aplikácie 
Home Connect - odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Neexistuje spôsob, ako sa úplne vyhnúť domácim prácam. Ale vďaka spotrebičom 
Siemens so vstavaným WiFi pripojením, ich môžete robiť oveľa lepšie a 
pohodlnejšie, než kedykoľvek predtým. Ovládanie spotrebičov prostredníctvom 
aplikácie Home Connect vám ponúka široký rad výhod, flexibilitu a hlavne nové 
doposiaľ neobjavené možnosti: umývajte riad kým si užívate koncert, zapnite 
práčku počas potuliek prírodou, alebo skontrolujte vašu chladničku napríklad  
z vrcholku hory.

Objavte ešte viac netušených možností na:   
siemens-home.bsh-group.com/sk/homeconnect Siemens. Zoznamte sa s budúcnosťou.

FCEK 826 XL
Pyrolytická multifunkčná rúra elite

629 € 429 €

∙ Dostupné od septembra
∙ Objem 68 l
∙ 9 funkcií, pravý horúci vzduch
(1,5,6,7,8,9,10,11,15)
∙ Pyrolytické čistenie
∙ Elektronický programátor 
  s dotykovým ovládaním
∙ Zatlačiteľné gombíky
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ 1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙ 2 rošty, 1 plech
∙ AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

FPE 629A/6 XL, FPE 629A/6 WXL
FPE 629A/6 NXL
Multifunkčná rúra pop evo

MIC 25 GDFX, MICG 25 GDFW 
MICG 25 GDFN
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom

∙ Objem 69 l
∙ 8 funkcií (1,2,4,5,6,9,11,14)
∙ Elektron. programátor s dotyk. ovládaním
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ 1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙ Dvere s vysoko izolovanými sklami
∙ 2 rošty, 1 plech (nerez model)/
1 rošt, 2 plechy
∙ Cook Light – zdravé varenie
∙ Zatlačiteľné gombíky
∙ AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm
∙ nerez/biela/čierna

∙ 5 úrovní výkonu
∙ 10 prednastavených rýchlych
programov (nerez model)/ 8 (biely a čierny model)
∙ Digitálny displej
∙ 3 kombinácie varenia: mikrovlnný
ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril
∙ Mikrovlnný ohrev 900 W
∙ Gril 1000 W
∙ Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou
∙ Automatické rozmrazovanie
∙ Otočný tanier s priemerom 315 mm
∙ Objem 25 l
∙ Maximálny príkon 1,45 W
∙ Grilovacia mriežka
∙ Rozmery (VxŠxH): 38,8x59,5x38,9 cm

5
ROKOV
ZÁRUKA

5
ROKOV
ZÁRUKA

FCPK 626 XL
Pyrolytická multifunkčná rúra pop evo

∙ Dostupné od septembra
∙ Objem 68 l
∙ 9 funkcií (1,2,5,6,7,9,11,15,16)
∙ Pyrolytické čistenie
∙ Elektronický programátor s dotykovým  
  ovládaním
∙ Zatlačiteľné gombíky
∙ Tangenciálny ventilátor chladenia
∙ 1x teleskopický pojazd, drôtené pojazdy
∙ 1 rošt, 1 plech
∙ AquActiva – čistenie pomocou pary
∙ Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,8 cm

NOVINKA 5
ROKOV
ZÁRUKA

NOVINKA 5
ROKOV
ZÁRUKA

CH 64 CB/CH 64 C2
Sklokeramická varná doska

∙ Elektronické dotykové ovládače
∙ 4 High light varné zóny
∙ Kontrolka zostatkového tepla
∙ Detská poistka
∙ 9 úrovní výkonu
∙ Celkový príkon 6,5 kW
∙ Rozmery (VxŠxH): 5x59x52 cm 
∙ rovné hrany, biela alebo čierna

5
ROKOV
ZÁRUKA

399 € 269 €
349 € 199 €

CH 64 CB, 
biele sklo

CH 64 C2, 
čierné sklo

349 € 199 €
419 € 259 €
419 € 259 €

MIC 25 GDFX, 
nerez

MICG 25 GDFW, 
biela

MICG 25 GDFN, 
čierna

CVG 64 S TGB/CVG 64 S TGN
Plynová doska

329 € 189 €529 € 399 €

∙ Doska z tvrdeného skla
∙ 4 horáky
∙ 2 liatinové rošty
∙ Celkový príkon 7 kW
∙ Trysky na propán-bután sú súčasťou 
výbavy
∙ Bezpečnostná poistka
∙ Rozmery (VxŠxH): 4,5x59x52 cm
∙ biele sklo, čierne sklo

NOVINKA 5
ROKOV
ZÁRUKA

409 € 269 €

Získajte 5 ročnú záruku pri zaregistrovaní sa 
na www.registracia-zaruka.sk



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

mesačná
splátka

000 €

0000 €

000 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

559 €

10 €

349 €
cena bez doplnkov

Séria MODESTO obývačka kombinácia 01      zľava na Sériu MODESTO až do -15%
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++/

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

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Séria SPA obývačka kombinácia 15       zľava na Sériu SPA až do -20%
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson (cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

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

mesačná
splátka

682 €

20 €

549 €
cena bez doplnkovSéria

mesačná
splátka

1000 €

40 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

879 €

30 €

649 €
cena bez doplnkov

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

369€289€
šatník typ 91
1 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 65,1/220/65 cm

239€189€

mesačná
splátka

1216 €

40 €

699 €
cena bez doplnkov

komoda typ 51
š/v/h: 149,9/86,4/47,6 cm 
vyhotovenie: san remo sand/
bridlica

231 €196 €

komoda typ 52
š/v/h: 165,5/91,6/45,4 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/
san remo rustic

383 €299 €

konf. stolík  typ 165
š/v/h: 110/40/70 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/
san remo rustic

157 €125 €

komoda typ 21
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm 
vyhotovenie: biela arctic 
vzsoký lesk/grafit

490 €299 €

šatník typ 47
š/v/h: 105,1/206,6/61,6 cm 
vyhotovenie: biela arctic 
vysoký lesk/grafit

389 €299 €

TOGO kombinácia 01                                                             
š/v/h: 290,3/206/49,8 cm
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

449 €

359 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 10 €

DENVER kombinácia 27, š/v/h: 335/190,1/50 cm       zľava na program DENVER až do -20%
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 €

20 €

619 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

634 €

10 €

299 €
cena bez doplnkov

DANCE kombinácia 01, š/v/h: 270/191,2/50 cm, 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/grafit vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

-20%

AŽ DO

NA SÉRIE

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

prádelník typ 45
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm
vyhotovenie: biela arctic 
vysoký lesk/grafit

249 €199 €

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE



2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 

 LOFT robustná rohová sedacia súprava 
s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 284/102/212 cm, ložná plocha: 210/120 cm

až do -20% na sedací program LOFT

NOVINKA

 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

 SUZAN
sektorová sedacia súprava so širokým typovým plánom

vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h (L zostava): 279/92/224 cm, ložná plocha: 185/145 cm

až do -20% na sedací program SUZAN

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 €

469€449€
mesačná splátka 20 €

ANKA univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka Lugano23/Lugano21  
š/v/h: 250/86/194 cm, ložná plocha: 218/115 cm

199€189€

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

RIVA univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka BE 23, nohy strieborné
š/v/h: 240/ 87/163 cm, ložná plocha: 195/118 cm

529€519€
mesačná splátka 20 €

4
roky 

záruka

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 30 €

-20%

AŽ DO

NA VYBRANE
SEDACKY

299 €229 €
mesačná splátka 10  €

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

NOVINKA

 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 €259 €
mesačná splátka 10  €

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

175€165€
1kreslo 
š/v: 102/102 cm 

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

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

NÁŠ
TIP!

3kreslo: 
172/83 cm

279 €249 €
2kreslo: 
145/83 cm

239 €219 €
1kreslo: 
88/83 cm

169 €149 €



3
farebné 

vyhotovenia

*
jaseň

coimbra

dub
pílený

bardolino

*
buk 07

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: jaseň coimbra   
zľava na program spálne CASSANOVA až do -20%

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

-15%

AŽ DO

NA MASÍVNE POSTELE
A NOCNE STOLÍKY

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

PREDLŽENÁ ZÁRUKA NA POSTELE FINES AŽ 10 ROKOV

*Zľava až do -15% sa nevzťahuje výpredajový 
a dlhodobo zlacnený sortiment.

-15%

AŽ DO

NA MATRACE A ROŠTY
MATERASSO

179 €
169 €

mesačná
splátka 10 €

RAFAEL polohovacia váľanda s úložným priestorom 
lamelový rošt, pružinový matrac polohovanie pod hlavou a nohami 
vyhotovenie: Vento 12/Life 19, š/v/h: 200/50/87cm 

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 10 €

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 20 €

419 €
399 €

mesačná
splátka 20 €

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.

VYHRAJTE S MATERASSOM
2X VÍKENDOVÝ POBYT 

PENZIÓN KRUŠETNICA
2 x víkendový pobyt pre dve osoby na ORAVE v penzióne pohoda Krušetnica v hodnote 130 EUR. 

Vyžrebujeme zákazníka ktorý v urcenom období  od 15.5 do 14.7.2017 nakúpil matrace znacky MATERASSO.

-20%

AŽ DO

NA PROGRAMY
SPÁLNI

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
zľava na program spálne AURÉLIA až do -20% 

zaoblená 
hrana

osvetlenie 
šatníkov

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%

AŽ DO

NA UNO POSTELE
A KOMODY

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE



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 pracovňa 
vyhotovenie: buk iconic/grafit vysoký lesk

zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -25%                

-25%

AŽ DO

NA PROGRAMY
ŠTUDENTSKÝCH A
DETSKÝCH IZIEB

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 €

FUNKY detská izba  
vyhotovenie: woodline creme/tmavofialová/bledofialová

zľava na program FUNKY až do -20%

množstvo
farebných
kombinácií

MINIMAX VONA 
kuchyňa 210A
š/v/h: 260/207,2/52,6 cm 
vyhotovenie: jelša americká

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 TROPICE BEIGE ZADARMO.

mesačná
splátka

31106 €

10 €

199 €
cena bez doplnkov

KAROLINA jedálenský stôl
vyhotovenie: biela arctic, vanilka patina
š/v/h: 130/75/90 cm

TATRA stolička
vyhotovenie: biela arctic, vanilka patina
š/v/h: 45/93/48 cm

299€

249 €
5690€

4999 €

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

129 €

5990 €

JONAS jedálenský stôl
vyhotovenie: nohy MDF lakovaná 
bielavrchný plát biele sklo
š/v/h: 165/76/90 cm

259€

199 €
5490€

4999 €

PORTOS jedálenský stôl
buk gold (dub tmavý, dub canyon, 
dub arlington, čerešňa, slivka)
š/v/h: 120/78/80 cm

7990 €

2599 €SANA stolička
buk/látka oranžová, dub tmavý/
látka béžová, čerešňa/látka béžová
š/v/h: 39,5/86/46 cm, nosnosť: 90kg

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

GOLIAT stolička
vyhotovenie: kovová podnož čalúnenie 
koženka biela alebo čierna
š/v/h: 42/105/61 cm

Špeciálna
Akcia
kuchyNa vona 
až do vYpredania 
zásob

NA VŠETKY KUCHYNE 
MINIMAX

-10%

AŽ DO

+PRACOVNÁ 
DOSKA

TROPICA BEIGE

ZADARMO

PRI KÚPE KÁVOVARU DE LONGHI 

DARCEK V HODNOTE 

2999 €

STOLY PROGRAMU UNO až do -10%

Akcia až do -15% na kancelárske stoličky 
platí na stoličky Halmar a Antares neplatí na stoličky dlhodobo zlacnené.     

NA KANCELÁRSKE STOLICKY 
ANTARES + HALMAR

15% ZLAVA AŽ DO

drez za 
super 
cenu!

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

* Akcia pracovná doska ZADARMO sa vzťahuje na veľkosť 
spodných skriniek a ich prekrytie. Akcia neplatí pre E-shop Decodom.

MALÉ DOMÁCE SPOTREBIČE
novinka v sortimente

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 



Séria TIROL pracovňa, 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain
zľava na Sériu TIROL až do -20%

obývačka spálňa predsieň

  MNOŽSTVO

 ZAUJÍMAVÝCH

 ČLÁNKOV
ČÍTAJTE NA
blog.decodom.sk

inšpirácie | | |tipy a návody návštevyrecepty

-20%

AŽ DO

NA SÉRIU
TIROL

NOVINKA

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

NOVÉ FAREBNÉ VYHOTOVENIE V PRÍRODNEJ DREVINE
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 štyry farby: vanilka patina, biela arctic, dub pílený schoko a novinka dub rustic mountain.

Akcia platí od 15. 5. do 14. 6. 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.


