
Platnosť akcie: 15. 11. - 14. 12. 2017

Tradičný slovenský výrobca nábytku

AŽ DO

-35%
KUCHYNE 
DECO PLAN
kuchyne na mieru

darček
vybraný drez 

BLANCO 
v hodnote 273€ za

2990€

129 €
169 €

DETSKÁ KUCHYNKA TEENY
Detská kuchynka je kompletná zmenšenina 
kuchyne, aj so vstavanou rúrou 
pre pekárske majstrovstvo Vašich detí!

Časti kuchyne: 
pracovná doska a drez, spodné a horné skrinky, 
varná doska, vstavaná rúra a odsávač
š/v/h: 120/128,3/45 cm

Certifikované a zdravotne nezávadné materiály.

Potešte novou kuchyňou 
aj tých najmenších



 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. 

Výhodná zľava až do -35% 
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Porta, Dona, Paula, Zora, Jela, Bela, Astória,
Manila, Leandra, Lada, Vanila, Bibiana, Lota, 
Radúza, Cora, Gala
Zľava až do -33% na kuchyne decoplan:
Carmen, Iris, Katy, Elis, Ester, Tília 1,2

Kuchyňa RADÚZA 
korpus: kašmír, 
predná plocha: kašmír dýha       

zľava na kuchyňu RADÚZA až do -35%

2
farebné

vyhotovenia

 Zľava -10%
na celý sortiment
značky BEKO 

Kuchyňa IRIS 
korpus: biela arctic, 
predná plocha: šedý kameň/biela lakovaná supermat      

 zľava na kuchyňu IRIS až do -33%

10
farebných
vyhotovení

BLANCO 
SONA 45 S DREZ 
SILGRANIT
- moderný a jedinečný vzhľad
- drez ponúka dostatočný priestor 
pre umývanie
- zväčšená plocha pre batériu
- špeciálne pre skrinku širokú 45 cm
vyhotovenie: SILGRANIT® PuraDur®
farba: antracit, sivá skala, muškát
hliníková metalíza, perlovo sivá, 
biela, jasmín, šampaň, tartufo, káva
š/v/h:  78/19/50 cm 

*Pri objednaní kuchyne 
z programu DecoPlan 
v hodnote nad 1 990 € po zľave
získate drez 
v hodnote 273 € za 2990 €.

10
farebných 
vyhotovení

Darček vybraný drez za 2990 €*

AŽ DO

-35%
KUCHYNE 
DECO PLAN
kuchyne na mieru

Kvalitné drezy farebne 
zladené s pracovnou doskou
- neprekonateľne odolný proti poškriabaniu
- neprekonateľne odolný proti rozbitiu
- neprekonateľne teplovzdorný do 280 C
- 100 % hygienicky a zdravotne nezávadný
- 100 % farebne stály

Laserová technológia olepovania hrán
Sme zase o poriadny skok pred konkurenciou.
Ako jediný na Slovensku používame najmodernejšiu 
technológiu olepovania hrán laserom. Výsledkom 
precíznej práce je neviditeľný spoj a prvotriedna kvalita.

darček
vybraný drez 

BLANCO 
v hodnote 273€ za

2990€

 Finančné služby decodom

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

Táto ponuka platí do 23. 12. 2017.  Bližšie informácie na www. quatro. sk.



Pripravte. Uvarte. Prekvapte.

Len vy sami určíte, aký darček získate! 
Vyberte si darček podľa svojich potrieb.

SÚPRAVA  
HRNCOV KOLIMAX

VYSÁVAČ  
ELECTROLUX ERGORAPIDO

Ak si kúpite kombináciu akejkoľvek rúry, 
indukčného varného panela a umývačky 
z nášho akčného letáka, môžete si  
vybrať darček podľa svojich potrieb.

Viac na www.electrolux.sk

Decodom opäť získal cenu Moddom 2017
v kategórii kuchyne. Ďakujeme

Kuchyňa Tília2 
korpus: vanilka, 
predná plocha: perla šedá vysoký lesk       

zľava na kuchyňu TÍLIA2 až do -33%

A
Energetická 

trieda

Electrolux EOB3454AAX
Vstavaná multifunkčná rúra

- vnútorný objem (l): 74
- hladký smalt pre ľahké čistenie
- LED displej
- 10 funkcií rúry
- zasunovacie otočné ovládače
- 1 bežný rošt chromovaný | 1 smaltovaný
  koláčový plech na pečenie | 1 odkvapkávací
  pekáč šedý smalt | teleskopické výsuvy
- farba: nerez s povrchovou úpravou proti
  odtlačkom prstov
-rozmery V x Š x H (mm): 594 x 594 x 569

379 €

Electrolux EHH4654HFK
Indukčná varná doska

- dotykové posuvné ovládanie DirectAccess
- detekcia hrncov a panvíc
- indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- automatické rýchle zahriatie
- funkcia Stop+Go
- detská poistka
- automatické vypnutie
- EcoTimer™
- farba a prevedenie: čierna, so skosenou hranou
- rozmery Š x H (mm): 590 x 520

369 €

Electrolux ESL5335LO
Vstavaná plne integrovaná umývačka 

- 13 súprav riadu
- AirDry 
- 5 programov
- 4 teploty
- spotreba vody 9.9l (Eco 50), ročná spotreba  
  energie 262kWh, ročná spotreba vody 2775l  
- účinnosť sušenia A
- odklad štartu o 1-24 hodín
- LCD panel 3 znaky
- Hlučnosť dB(A): 45
- Auto Off funkcia
- program pre combi tablety
- Rozmery (mm): 818x596x550
- Invertorový motor

399 €

A+++

Energetická 
trieda

Navštívte v Topoľčanoch 
najväčšie kuchynské štúdio 
na Slovensku

ČESKÁ 

P
R

ÉM IO VÁ K VALIT
A

PRI KÚPE SETU RÚRA A VARNÁ DOSKA MORA Z UVEDENEJ PONUKY ZÍSKATE AKO DARČEK ZA 1€ MODEL MT 121 S.

DOPORUČUJEME VÁM GARANTOVANÉ SPOTREBIČE ZNAČKY ELECTROLUX.
VIAC V PONUKE NA PREDAJNIACH DECODOM, ALEBO NA WWW.DECODOM.SK 

MORA 
VT 658 BX
Vstavaná 
multifunkčná rúra

-  špeciálne zatláčacie osvetlené gombíky
- dotykové ovládanie hodín
- digitálne programovacie hodiny
- programovanie času pečenia
- ukazovateľ teploty v rúre
- ukazovateľ zvoleného ohrevu
- detský bezpečnostný zámok ovládania
- multifunkčná rúra 11 funkcií
-  trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom
  (CoolDoor)
-  vyberateľná vnútorná sklenená strana 

dvierok pre jednoduché čistenie
- komfort zatvárania dvierok
- možnosť regulácie teploty max. 275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (2 úrovne)
- Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
- spínač ventilátora
- objem rúry 65 l
- príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie
- Rozmery v/š/h: 595/597/547 mm

MORA 
VDI 643 FF
Indukčná sklokeramická doska

- dotykové ovládanie 
-  4 indukčné zóny 
- ukazovateľ zostatkového tepla
-  funkcia Sprint u každej zóny (rýchle zvýšenie výkonu) 
- signalizácia funkcie 
-  funkcia Timer (časový spínač varných zón)
- detská bezpečnostná poistka 
-  automatické vypnutie indukčnej zóny 

(po odobratí nádoby z platne) 
-  elektrické napätie: 230/400 V
- rozmery (v×š×h) : 55 x 595 x 510 mm

399€
A+

Energetická 
trieda

299€
MORA 
VDP 645 GX1
Plynová sklenená doska

-  4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- 1x extra trojitý Wok horák 3,3 kW
- elektrické zapaľovanie horákov v gombíku
- dvojdielna liatinová varidlová mriežka
-  elektrické napätie: 230 V
- pripojenie na plyn: G 1/2“
- rozmery výrobku (v×š×h): 55 x 600 x 510 mm

MORA 
VT 657 AB
Vstavaná 
multifunkčná rúra

- špeciálne zatláčacie osvetlené gombíky
- dotykové ovládanie hodín
- digitálne programovacie hodiny
-  programovanie času pečenia
-  ukazovateľ teploty v rúre
-  ukazovateľ zvoleného ohrevu
-  detský bezpečnostný zámok ovládania
- multifunkčná rúra 11 funkcií
-  trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom 
  (CoolDoor)
-  vyberateľná vnútorná sklenená strana dvierok 

pre jednoduché čistenie
-  komfort zatvárania dvierok
- možnosť regulácie teploty max. 275 °C
- výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
-  Eco Clean - špeciálny program na čistenie rúry
-  spínač ventilátora
- objem rúry 65 l
- príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt, 1x plech na pečenie
- Rozmery v/š/h: 595/597/547 mm

379€
A+

Energetická 
trieda

279€
MORA 
VDP 645 GX1
Plynová sklenená doska

-  4 plynové horáky s poistkami Stop Gas
- 1x extra trojitý Wok horák 3,3 kW
- elektrické zapaľovanie horákov 
  v gombíku
- dvojdielna liatinová varidlová mriežka
-  elektrické napätie: 230 V
- pripojenie na plyn: G 1/2“
- rozmery výrobku (v×š×h): 
55 x 600 x 510 mm

MORA 
VT 537 AW

Vstavaná 
multifunkčná rúra

- špeciálne zatláčacie gombíky
- dotykové ovládanie hodín
- digitálne programovacie hodiny
- programovanie času pečenia
- detský bezpečnostný zámok ovládania
-  multifunkčná rúra 11 funkcií
-  trojité sklo dvierok s tepelným deflektorom 

(CoolDoor)
-  komfort zatvárania dvierok
-  možnosť regulácie teploty max. 275 °C
-  výsuvné teleskopické rošty (1 úroveň)
-  Eco Clean - špeciálny program 
na čistenie rúry
-  objem rúry 65 l
-  príslušenstvo: 1x pekáč, 1x rošt,
  1x plech na pečenie
- Rozmery v/š/h: 595/597/547 mm

339€
A

Energetická 
trieda

UW 299€
X   229€
čierna nerezový rámček

biela

Srdečne Vás pozývame do Domu nábytku v Topoľčanoch s najväčším kuchynským štúdiom na Slovensku. 
Podniková predajňa v Topoľčanoch  má plochu 5464 m2 s najširším sortimentom vystavených produktov.

Kuchyne patria medzi naše „top“ výrobky a ich vývoju sa venuje samostatné oddelenie. Vyrábať kuchynský nábytok na mieru si vyžaduje 
precíznu prípravu a následne kvalitné technické a technologické spracovanie. Ponuka kuchýň sa skladá z 23 modelov kuchýň 
na mieru Decoplan v 86 farebných vyhotoveniach. Zákazník si tak môže vybrať z 324 predných plôch. Všetky kuchyne sa vyrábajú 
na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, ktorý tak dostane originálnu kuchyňu, odzrkadľujúcu jeho individualitu.

V najväčšom kuchynskom štúdiu je vystavených 65 plánovaných kuchýň na mieru, 20 sektorových kuchýň z ekonomickej rady 
a 4 kompletne zariadené vzorové byty. Na ploche 900 m2 vám ponúkame kvalitné bytové doplnky do celej domácnosti.



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 €

15 €

359 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

1029 €

20 €

799 €
cena bez doplnkov

DENVER kombinácia 27
š/v/h: 335/190,1/50 cm       
korpus: dub riviera mountain rustic, predná plocha: grafit 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

822 €

20 €

639 €
cena bez doplnkov

Séria ELIN kombinácia 20
š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm, 
korpus: kašmír, predná plocha: kašmír  
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

657 €

20 €

549 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

799 €

20 €

639 €
cena bez doplnkov

ALBI kombinácia 11
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++/

Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm 
korpus: pino aurélio predná plocha: pino aurélio/dub nelson 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

879 €

20 €

649 €
cena bez doplnkov

Séria NORDIC obývačka kombinácia 10  
korpus: dub riviera mountain rustic predná plocha: dub riviera mountain rustic
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

621 €

15 €

429 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

392 €

10 €

299 €
cena bez doplnkov

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++/

komoda typ 08
š/v/h: 159/86,9/40 cm 185 €179 €

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€

ALFONSO kombinácia 114   
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

720 €

20 €

569 €
cena bez doplnkov

AŽ DO

-15%
NA VŠETKY OBÝVACIE 
PROGRAMY

110x70 9490€
80x80 8990€

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

110x70 9490€
80x80 8990€

NORDIC 110 konferenčný stôl
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 110/46/70 cm

Harmonické bývanie
Nový katalóg s výberom nábytku pre váš domov.

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Séria Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás domaSéria Tovar skladom

rýchlo u vás doma
Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma



Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

3kreslo: 
š/v/h: 175/73/85 cm 279 €269 €
2kreslo: 
š/v/h: 145/73/85 cm 239 €229 €
1kreslo: 
š/v/h: 88/73/85 cm 169 €159 €

699 €649 €
mesačná splátka 20 €

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 -15% na sedací program SUZAN

BRANDON 
sektorová sedacia súprava
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm, ložná plocha: 197/123 cm
až do -15% na sedací program BRANDON

 OLAND komfortná rozkladacia sedacia súprava 
s úložným priestorom
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu  
š/h: 232/97 cm, ložná plocha: 142/197 cm

až do -15% na sedací program OLAND

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

až do -15% na sedací program TOULOUSE

PRESTON LUX 
moderná komfortná sedačka s veľkou plochou sedenia 
Rozkladacia s úložným priestorom. Opierkové vankúše sú 
z molitanovej tvarovky s odnímateľným poťahom. 
Sedačka je univerzálna ľavo/pravá. 
vyhotovenie: M05/OL24 čierno-šedá, š/v/h: 298/86/211 cm

109€
taburetka
vyhotovenie: 
M05/OL24 čierno-šedá 
š/v/h: 110/42/71 cm

789 €
mesačná splátka 20 €

259 €239 €
mesačná splátka 10 €

199 €
mesačná splátka 10 €

AŽ DO

-15%
NA SEDACIE SÚPRAVY

269 €
mesačná splátka 15 €

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

ASTA leňoška
látka M05/OL24 
š/v/h: 161/ 94/70 cm

RELAX
relaxačné kreslo
vyhotovenie: Season 752
š/v/h: 65/105/165 cm

FOCUS 
rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Haiti 09 sivá
š/v/h: 255/98/195 cm, ložná plocha: 120/198 cm

239 €
mesačná splátka 15 €

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

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

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

549 €529 €
mesačná splátka 20 €

TAMARA 
menšia rohová sedacia súprava rozkladacia 
s úložným priestorom 
vyhotovenie: Soro 40 žltá
š/v/h: 250/90/157 cm

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

749 €599 €
mesačná splátka 20 €

LA PALMA 
šikovná rohová sedacia súrava 
vyhotovenie: AMY 20
š/v/h: 258/83/164 cm
ložná plocha: 215/120 cm

náš tip Tovar skladom
rýchlo u vás doma

NÁŠ
TIP! Tovar skladom

rýchlo u vás doma
Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE



zľava na Sériu MODESTO až do -15 %

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk 2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

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€

Séria 
TIROL

typ 22 komoda
š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

228 €19380€

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

651 €55335 €
MODESTO posteľ 
P 180 Comfort
vyhotovenie: 
san remo sand/antracit M05
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

370 €31450 €

Séria
MODESTO

Séria MANHATTAN

Séria 
NORDIC

Séria MODESTO kombinácia 110 
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm, 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)  
zľava na Sériu MODESTO až do -15 % mesačná splátka 20 €

808 €
679 €

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

Séria NORDIC 
obývačka kombinácia 07 
š/v/h: 329/214/50,4 cm 
vyhotovenie: pino aurélio
zľava na Sériu NORDIC až do -15 % mesačná splátka 20 €

647€519 €

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

Séria TIROL pracovňa 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain
zľava na Sériu TIROL 
až do -15 % 

Séria TIROL apartmán vyhotovenie: vanilka patina
zľava na Sériu TIROL až do -15 % 

mesačná splátka 20 €

Séria MANHATTAN 
kombinácia 01
vyhotovenie: 
biela arctic vysoký lesk/
dub pílený bardolino
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm
zľava na Sériu MANHATTAN 
až do -15 %

1022 €649 €
mesačná splátka 20 €

Séria MANHATTAN
obývačka kombinácia 02B 
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm 
korpus: biela arctic 
predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino  
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu MANHATTAN až do -15 %

1216€699€

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Séria Tovar skladom
rýchlo u vás doma

dub pílený
bardolino

dub pílený
trüffel grafit biela arctic

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma



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

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

AŽ DO

-20%
NA VYBRANÉ
PROGRAMY
SPÁLNÍ

3
farebné 

vyhotovenia

jaseň
coimbra

dub
pílený

bardolino buk 07

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

Séria

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

179 €
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 

OPTIMA celočalúnená posteľ
vyhotovenie: látka ET 100/C 03 
š/v/h: 118/91/208 cm, ložná plocha: 200/110 cm

299 €
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 15 €

419 €
399 €

mesačná
splátka 15 €

LIPARI celočalúnená dvojposteľ s roštom aj úložným priestorom, 
vyhotovenie: hnedá alebo béžová 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.

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

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

mesačná 
splátka 10 €

129€ 

119€

mesačná 
splátka 10 €

189 €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

Dlhá životnosť. Ľahký chod. 
Po celú dobu životnosti nábytku:
Neviditeľné výsuvy Quadro od fi rmy Hettich 

Nemecká kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť

16903_Anzeige_Decodom_96x101.indd   1 02.12.16   12:43

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

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

139€
mesačná 

splátka 10 €

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

130kg
NÁŠ
TIP!Tovar skladom

rýchlo u vás doma

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

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

ANTISTRESS 1+1 SET
set obsahuje 1x vankuš 70/90, 1x paplón 140/200 
vyhotovenie: ANTISTRESS 98 % polyester, 2 % karbónové vlákno
- zatkané karbónové vlákna rušia negatívny vplyv elektrostatického náboja, 
ktorý spôsobuje svalové napätie, poruchy spánku
- senzitívnym ľuďom napomáha pri uvoľňovaní stresu
- prispieva k pokojnému, hlbokému a nerušenému spánku
- vhodné aj pre alergikov (použité materiály nespôsobujú, 
ani nezhoršujú alergie)

š/h paplón: 140/200 cm
š/h vankúš: 50/70 cm

MATRACOVÝ 
CHRÁNIČ
vyhotovenie: 
nepremokavý, priedušný, 
hygienický, bariéra proti 
roztočom
š/h: 200/90 cm

PEVNÉ SPLÁTKY 
VYBERTE SI ČO LEN CHCETE. 

SPLÁTKA JE LEN 10€ MESAČNE

5690 €4552 € 1490 €1192 €

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

ZĽAVA -20% 
NA CELÝ SORTIMENT PAPLÓNOV A VANKÚŠOV
OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU ÁČKO

AŽ DO

mesačná 
splátka 10 €

12450€
Cena v prepočte za 1ks 

pri odbere 2ks

cena za 1 ks 249€
cena za 2 ks 249€



mesačná
splátka 15€

788 €

333 €

Praktický 
regál 
za super 
cenu!

ALEX
vyhotovenie: 
biela arctic/čerešňa v.l.
biela arctic/buk jadrový
š/v/h: 80/220/24 cm

5990 €
2990 €

KORAL 
obývačka kombinácia 24 
š/v/h: 316,2/207,4/50,4 cm 
vyhotovenie: 
biela arctic vysoký lesk

PRI KÚPE KÁVOVARU DE LONGHI ECAM 350.15 B 
DARČEK V HODNOTE 5990€ 

25.-26.11.2017 Prezentácia DeLonghi na predajniach Topoľčany, Košice, Trnava, Nitra a Trenčín.

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

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

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 Série POINT

množstvo
farebných
kombináciíSéria

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

AŽ DO

-25%
NA PROGRAM
POINT, 
POINT+

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

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, 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: 0917/493211, 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, 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, 
NÁBYTOK BYTEX ul. Tolstého 104, 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 Vihorlatska 4452 (pred vstupom do závodu Vihorlat), 057/3811697

Akcia platí od 15. 11. do 14. 12. 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

1990 €

89€6990€

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

CENOVÝ

HIT!

jelša
americká

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

mesačná
splátka 10 €

32010 €

199 €

AŽ DO

-10%
NA VŠETKY 
KUCHYNE
MINIMAX

149€119€

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

mesačná 
splátka 10 €

TATRA jedálenská stolička
vyhotovenie: biela, vanilka, dub 
pílený schoko, dub olejovaný, 
biela/dub olejovaný
 š/v/h: 45/93/48 cm
nosnosť: 120 kg

5690 €

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

TINA jedálenská stolička
vyhotovenie: pino aurélio, orech
 š/v/h: 46/93/47 cm
nosnosť: 110 kg

8990€7990 €

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

SANA jedálenská stolička
vyhotovenie: buk/natur tera
dub tmavý/béžová,
čerešňa pegasa/béžová
 š/v/h: 39,5/86/46 cm
nosnosť: 90 kg

2599 €

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Dostupné 

cez e-shop

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Dostupné 

cez e-shop

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

Dostupné 

cez e-shop

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

4999€4499 €

LUNA jedálenská stolička
vyhotovenie: orech, buk, čerešňa 
pegasa, dub tmavý/elektra 003 
béžová, 
 š/v/h: 48/101/58 cm
nosnosť: 120 kg

Tovar skladom
rýchlo u vás doma

ADELA kuchyňa rohová 
š/v/h: 160/207/270 cm 

vyhotovenie: dub arlington



2199 €VIANOČNÉ DEKORÁCIE
ORIGINÁLNE DARČEKY
A MNOŽSTVO INŠPIRÁCIÍ

EXKLUZÍVNE VIANOČNÉ
DEKORÁCIE OD FIRMY OLA
CENY OD 199€

ilustračné fotografie

Online konzultácia
a grafický návrh kuchyne

zadarmo

Kuchyne Online
objednajte si kuchyňu z pohodlia domova

www.decodom.sk/služby

Vďaka novej službe  Kuchyne Online  
si môžete vašu novú kuchynskú linku začať plánovať už doma.

Je to jednoduché. Vyplňte dotazník a na základe týchto informácií, vám skúsený špecialista na kuchynské linky, navrhne riešenie vašej kuchyne. Návrh vám zašle 
mailom a ďalšie potrebné informácie si vyžiada telefonicky. Nemusíte tak nikam chodiť a predsa budete mať návrh kuchyne pod kontrolou. Návrh kuchynskej linky 
má niekoľko etáp a našou snahou je prvé etapy vyriešiť s ohľadom na vaše pohodlie. Šetríme váš čas a keď sa vám návrh kuchyne bude páčiť, tak finálna návšteva 
predajne pri objednaní kuchynskej linky bude rýchla a jednoduchá.

* Vybraný sortiment nájdete v oddelení bytových doplnkov na predajniach v Topoľčany, Košice, Michalovce, Martin, Prievidza,Skalica a Trenčín.

LUCY plyšová deka, vyhotovenie: bielo čierna, š/h: 150/200 cm 
DAISY plyšová deka, vyhotovenie: krémová so zlatou, š/h: 150/200 cm 
EMI plyšová deka, vyhotovenie: béžová, š/h: 150/200 cm 
ALEKSA plyšová deka, vyhotovenie: svetlo ružová, š/h: 150/200 cm

ABIGALE 
vianočná ozdoba

CATHY
vianočná ozdoba

JOANNA
vianočná ozdoba

FAIRY
vianočná ozdoba

HANA
vianočná ozdoba

JOANNA
vianočná ozdoba

ilustračná fotografia

TIP NA DARČEK

4999€
WHISKY SET 
karafa + 6 pohárov

TIP NA DARČEK

ilustračné fotografie

CENY OD 
1999€

ilustračné 
fotografie

TIP NA DARČEK

1799 €1699 € 1899 €

TIP NA DARČEK

ETAŽÉRKA
sklenená etažérka na zákusky

2799€

NIDA BROWN
CREAM
obliečky

3999 €

3199€

Tovar skladom rýchlo u vás doma

ZĽAVA -20% 
NA KVALITNÚ 
POSTEĽNÚ 
BIELIZEŇ
OD SLOVENSKÉHO
VÝROBCU
CENY OD
1999 €

AŽ DO

ZĽAVA -20% 
NA CELÝ SORTIMENT 
OBRAZOV 
OD DODÁVATEĽA

AŽ DO


