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AŽ DO
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+
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Kuchyne Online
objednajte si kuchyňu z pohodlia domova
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Kuchyňa LOTA korpus: kašmír, predná plocha: kašmír/fjord        zľava na kuchyňu LOTA až do -35%

6
farebných
vyhotovení

NOVINKA

Kuchyňa ELIS korpus: dub trüffel predná plocha: dub trüffel/červená vysoký lesk   zľava na kuchyňu ELIS až do -32%

27
farebné

vyhotovenia

Kuchyňa CORA/IRIS korpus: kašmír       predná plocha: kašmír/dub halifax tabacco    zľava na kuchyňu CORA/IRIS až do -32%

12
farebných
vyhotovení

NOVINKA

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

 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, cel-
ková čiastka k úhrade 472,08 €, PRMN 9,86%, doba splatnosti 12 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%

 Zľava na spotrebiče až do -10%

AŽ DO

-35%
KUCHYNE 
DECO PLAN
kuchyne na mieru
+
PRACOVNÁ DOSKA
ZADARMO

Výhodná zľava až do -35% 
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Porta, Dona, Paula, Zora, Jela, Bela, Astoria, Manila, Leandra,
Lada, Vanila, Bibiana, Lota, Raduza, Cora, Gala
Zľava až do -32% na kuchyne decoplan:
Carmen, Iris, Katy, Elis, Ester, Tília 1, Tilia 2

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.



www.amica.sk

2
farebné

vyhotovenia

NOVINKA

12
farebných
vyhotovení

NOVINKA

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 -32%

ZARIAĎTE SI KUCHYŇU 
 NOVÝMI SPOTREBIČMI

Jiří Hilgart
Finalista show MasterChef

330
EUR

ZÍSKAJTE
VEČERU S KUCHÁROM 

 V HODNOTE

TEA 18MC X
Multifunkčná rúra

- Energetická trieda: A 
- Pripojenie k elektrickej sieti: 230 V
- Typ programátora Ta
- 8 funkcíií rúry vr. grilu a ventilátora
- Super rýchly ohrev
- Bočné závesné lišty plechov 
- Katalytické samočistiace dosky
- Počet skiel dverí rúry 3
- 1x Hlboký pečiaci plech a 1x Plytký pečiaci plech
- Reflexné sklo dverí rúry
- Farba Nerez
- š/v/h: 59,5/59,5/57,5 cm

OTS 625 I
Odsávač pár teleskopický 60 cm

- Energetická tieda: E
- Odsávanie max. v bežnej prevádzke: 352 m3/h
- Hlučnosť max. v bežnej prevádzke: 63 dB(A)
- 3 stupne výkonu
- Priemer odsávania: 12 cm
- Hliníkový tukový filter
- Posuvné ovládanie výkonu
- Možnosť recirkulácie
- Typ uhlíkového filtra na recirkuláciu:  FWK 160
- Počet kusov potrebných na recirkuláciu: 2
- Farba Nerez

BK 316.3
Vstavná chladnička kombinovaná
A+

- Energetická trieda: A+
- Celkový čistý objem: 242 litrov
- Čistý objem chladenia: 182 litrov
- Čistý objem mrazenia: 60 litrov
- Mraziaci výkon: 3,5 kg/24h
- Akumulačná doba: 11 hodín
- LED osvetlenie
- Trieda mraziaceho priestoru: 4 *
- Safety glass
- Ročná spotreba energie: 260 kWh
- Klimatická trieda: N-ST

PGXZ 6611
Plynová varná doska
60 cm

- Plynová varná doska 4 zóny 
- Malý horák 4 cm 1 kW
- Stredný horák 6,5 cm 1,8 kW
- WOK horák 13 cm 2,8 kW
- Elektrické zapaľovanie v každom gombíku 
- Bezpečnostné poistky horákov
- Samostatné stabilné liatinové rošty
- Farba Nerez
š/v/h: 58/4/50 cm

ZZM 436 I
Vstavaná umývačka riadu
A+, šírka 45 cm

- Kapacita: 9 súprav riadu 
- Spotreba vody: 9 litrov
- Hlučnosť: 49 dB
- Energetická trieda: A+
- 6 umývacích programov
- Systém sušenia Hot Air
- Zvukový signál ukončenia umývania
- Aqua spray - 2 nezávisle sprchujúce ramená
- Aquastop
- Ovládací panel so symbolmi
- Odložený štart: 3/6/9h
- Polovičná náplň
š/v/h: 44,8/81,5/57 cm

189 €

319 € 71 €

129 €

269 €

- Vysoká odolnosť proti nárazom 
   a poškriabaniu
- Vysoká odolnosť proti oderu
- Vysoká odolnosť proti škvrnám
- Jednoduchá údržba
- Hygienický a antibakteriálny povrch

Prečo pracovnú dosku z Decodomu?

viac info na: blog.decodom.sk



 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

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE VĎAKA 

ĽAHKÝM SPLÁTKAM.

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 01, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit š/v/h: 330,3/206,6/50 cm, (cena bez osvetlenia a doplnkov)  /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/    BANA kombinácia 55, š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm, korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic, 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

 WILLIAM 
masívne a elegantne pôsobiaca súprava talianského dizajnu
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 290/254cm, ložná plocha: 204/121cm
až do -15% na sedací program WILLIAM 

 BOSS 
moderná sedacia súprava
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 270/88/170 cm, ložná plocha: 117/220cm
až do -15% na sedací program BOSS

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

AŽ DO

-15%
NA SEDACIE
SÚPRAVY

AŽ DO

-15%
NA SÉRIU
MANHATTAN

AŽ DO

-15%
NA SÉRIU
BANA

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

599 €539 €
mesačná splátka 4241 €

mesačná
splátka

1029 €

6286 €

799 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

1022 €

5106 €

649 €
cena bez doplnkov

679€
mesačná splátka 5342 €

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

MALAGA-LUX

Tradičný slovenský výrobca nábytku

KELLY
Rozkladacia pohovka s úložným priestorom 
vhodná na každodenné spanie.
vyhotovenie: ET51/AC01 oranžová
š/v/h: 200/76/97 cm
ložná plocha: 150x195 cm

299€
mesačná splátka 2352 €

NÁŠ
TIP!

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 vkusne 
zariadenú domácnosť s nezameniteľným štýlom a šarmom.

Séria
Harmonický domov v jednom tóne

109€

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

PRESTON
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

789€
mesačná splátka 6208 €



2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

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

GENEZA sektorová sedacia súprava 
s odnímateľnými vankúšmi, na drevených nohách

vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h (L zostava): 374/86/147 cm 

ložná plocha: 122/145208 cm
až do -15% na sedací program GENEZA

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 
š/v/h (U zostava): 333/99/214 cm, ložná plocha: 273/120 cm

až do -15% na sedací program KLAUDIA

EGO sedacia súprava s variabilitou zostáv
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
rozmery: 3kr: 243/87/96 cm, 2kr: 173/87/96 cm
tab: 96/44/46 cm, (možnosť doobjednať doplnky)
až do -15% na sedací program EGO

SIONE LIGHT moderná sedacia súprava rozkladacia so 
sklopnými opierkami. Výška pochrómovaných nožičiek je 15 

cm pre pohodlné vysávanie. Možnosť dokúpiť taburetku, ktorú 
je možné pripnúť k sedacej súprave a vytvoriť  

tak ložnú plochu na spanie.
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu

š/v/h: 278/98/180 cm, taburet: š/v/h: 125/43/72 cm
až do -15% na sedací program SIONE LIGHT

FANTASY 
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy

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

až do -15% na sedací program FANTASY

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

TAMARA

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

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

TV kreslo
štýlové a pohodlné TV kreslo
s vysokým operadlom  
vyhotovenie: Parker 02 béžová 
alebo Parker 03 hnedá
š/v/h: 95/100/94,5 cm  
(hĺbka sedenia 51 cm, 
šírka sedenia 58 cm) 

4 ROKY ZÁRUKA NA KONŠTRUKCIU SEDACÍCH SÚPRAV
10 ROKOV PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA KONŠTRUKCIU POSTELÍ A ROŠTOV 

199 €
mesačná splátka 1566 €

259 €
mesačná splátka 2038 €

2 kreslo s dvomi prídavnými taburetkami 
vyhotovenie: koženka MG hnedá
š/v/h: 121/75/55 cm

mesačná splátka 1330 €
169 €

9990 €

DUO
kreslo s prídavnou taburetkou  
vyhotovenie: koženka MG hnedá
š/v/h: 70/75/55 cm

NOVINKA

a  aks
nábytok

SLOVENSKÝ
VÝROBCA 
NÁBYTKU

AŽ DO

-15%
NA SEDACIE
SÚPRAVY

AŽ DO

-15%
NA SEDACIE
SÚPRAVY

549€
mesačná splátka 4319 €

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 €
mesačná splátka 2116 €SUZI 

Nadčasová sedacia súprava na dizajnových nožičkách.
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 3-kreslo: 196/80/97, 2-kreslo: 176/80/97
až do -15% na sedací program SUZI



CASSANOVA spálňa  
vyhotovenie: dub pílený bardolino 

zľava 30% na vybrané šatníky
zľava 20% na program spálne 
CASSANOVA 

CASSANOVA spálňa  vyhotovenie: jaseň coimbra

AURÉLIA spálňa  vyhotovenie: pino aurélio zľava 30% na vybrané šatníky, zľava 20% na program spálne AURÉLIA

UNO spálňa  
vyhotovenie: pino aurélio 
zľava na program spálne UNO až do -20%

CASSANOVA spálňa  vyhotovenie: buk 07

3
farebné 

vyhotovenia

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

AŽ DO

-30%
NA PROGRAM
CASSANOVA

AŽ DO

-20%
NA POSTELE
PROGRAMU
UNO

AŽ DO

-30%
NA PROGRAM
AURÉLIA

šatníková skriňa
5-dverová so zrkadlom
š/v/h: 224/225/60 cm

367€255€

šatníková skriňa
3-dverová
š/v/h: 135/225/60 cm

245€169€

šatníková skriňa
2-dverová
š/v/h: 90,6/225/60 cm

154€105€ šatníková 
skriňa
2-dverová
š/v/h: 
90,6/225/60 cm

154€105€

šatníková skriňa
1-dverová
š/v/h: 46/225/60 cm

123€85€

šatníková 
skriňa
5-dverová 
so zrkadlom
š/v/h: 
224/225/60 cm

367€255€

šatníková 
skriňa
3-dverová
š/v/h: 
135/225/60 cm

245€169€

šatníková 
skriňa
1-dverová
š/v/h: 
46/225/60 cm

123€85€
1  UNO šatník 150
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela
š/v/h: 151,6/221,4/66 cm

339 €299 €
2  UNO šatník 250
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

499 €399 €

1

2

3

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

4586 €3650 €

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

1

2

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

399€31920€

typ P 90 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/88,6/214,7 cm

228€18240€

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

25850€20680€

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

37688€30150€

AŽ DO

-15%
NA VŠETKY 
MATRACE A ROŠTY
MATERASSO 

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

LIMITOVANÁ
PONUKA
MATRAC
DECODOM
LOGAN VISCO

LOGAN VISCO matrac
Sendvičový matrac s pameťovou (visco) penou
- výška cca 16 cm
- vhodné uloženie na lamelový rošt
- dodávané rozmery: 90 x 200 cm

149 €7990 €

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE VĎAKA 

ĽAHKÝM SPLÁTKAM.

Predné čelo
Predné čelo, bočnice aj zadné 
čelo z MDTD 25 mm. Rovnaký 
povrch, farba a štruktúra 
viditeľných častí. 
Použitá ABS hrana 2 mm - 
odolnejšia a stabilnejšia hrana.

Spoj bočnice s čelom
Zvýšená konštrukčná 
pevnosť postele. 
Vysoká pevnosť aj pri 
vyššej záťaži. Veľmi 
jednoduchá montáž. 
Pri viackrát opakovanej 
montáži a demontáži je 
spojenie veľmi pevné.

Spoj strednice s čelom
Veľmi ľahko prestaviteľné 
podperné  kovanie 
umožňuje jednoduché 
výškové nastavenie 
(4 výšky).

Uchytenie roštu
Veľmi ľahko prestaviteľné 
podperné  kovanie 
umožňuje jednoduché 
výškové nastavenie 
(4 výšky). 
Eliminuje vŕzganie.

Podperné nohy
Výškovo nastaviteľné 
podperné nohy pod 
strednicou. Výhoda 
pri nerovnej podlahe, 
možnosť - predpäť 
strednicu.



2% Z NÁKUPU 
NA VERNOSTNÚ KARTU 2% 2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

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

TIROL detská izba, 
vyhotovenie: biela arctic 
zľava na program TIROL 
až do -15% Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

Séria MODESTO spálňa 
vyhotovenie:
san remo sand/bridlica

zľava na Sériu MODESTO 
až do -15% Séria

Séria NORDIC spálňa 
vyhotovenie: 
dub riviera mountain rustic

zľava na Sériu NORDIC 
až do -15% Séria

pino
aurélio

dub
nelson

NOVINKA
dub

rustic
mountain

AŽ DO

-15%
NA SÉRIU
TIROL

AŽ DO

-15%
NA PROGRAM
FUNKY

AŽ DO

-15%
NA SÉRIU
MODESTO

AŽ DO

-15%
NA SÉRIU
NORDIC

FUNKY detská izba, vyhotovenie: woodline creme/tmavofialová/bledofialová
zľava na program FUNKY až do -15%

PLAY detská izba, vyhotovenie: pino aurélio/wasabi
zľava na program PLAY až do -15%

množstvo
farebných
kombinácií

Akcia až do -15% na kancelárske stoličky 
platí na stoličky Halmar a Antares 

neplatí na stoličky dlhodobo zlacnené.     

ANTARES  HALMAR

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.

419 €
mesačná

splátka 3297 €

379 €
mesačná

splátka 2982 €

TENERIFE monderná čalúnená posteľ na vyšších kovových 
nožičkách pre pohodlné vysávanie, zabezpečené odvetrávanie
vyhotovenie: biela koženka M01
š/v/h: 191/107/218 cm, ložná plocha 200x180 cm

AŽ DO

-15%
NA PROGRAM
PLAY

AŽ DO

-15%
NA KANCELÁRSKE
STOLIČKY

AŽ DO

-15%
NA MASÍVNE
POSTELE
A NOČNÉ
STOLÍKY

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.

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA POSTELE FINES AŽ 10 ROKOV

MEDIÁLNY PARTNER: 



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: 0917493211, LUČENEC - D-NÁBYTOK, M. Rázusa, tel: 047/4331245, VEĽKÝ KRTÍŠ - NÁBYTOK-INTERIÉR, Osloboditeľov 35, tel: 047/4830167, ZVOLEN - D-NÁBYTOK, Krupinská cesta 1, tel: 
045/5331955, EURONICS - TPD, Obchodná ulica 11 (Strážska cesta), tel: 045/5401846, KOMÁRNO - HELEN NÁBYTOK, Petöfiho 28, tel: 0948/330193, RIMAVSKÁ SOBOTA - INEXA interiérové 
štúdio, Hviezdoslavova 1A , tel: 0907/329970, NOVÉ ZÁMKY - NZ INTERIER, Pri skladoch 1, tel: 035/6412006, KOŠICE - HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. Moldavská cesta 22, tel.: 055 78 33 
144, PREŠOV - JOMA NÁBYTOK, Masaryková 14/A, 051/7734748, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA, ABcko, Komenského 2756, 054/4748328, GIRALTOVCE JOMA NÁBYTOK, Kpt. Nálepku 121, 
054/4706930, NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724 

TOPOĽČANY Bedzianska cesta, tel.: 038/5363824, KOŠICE OC CASSOVIA, tel.: 055/2850764, TRNAVA OC STORELAND, tel.: 033/3260448, PRIEVIDZA OC STORELAND, 
tel.: 046/3260410, MICHALOVCE OC MICHALOVCE, tel.: 056/2850750, TRENČÍN OC STORELAND, tel.: 032/3260410, SKALICA OC MAX, tel.: 034/3260410, MARTIN OC 
TURIEC, tel.: 043/3260410, PÚCHOV OC STOP.SHOP, tel.: 042/3260410, ROŽŇAVA OC ROŽŇAVA, tel.: 058/2850750, NITRA MLYNÁRCE, tel.: 037/2850760, POPRAD 
OC STORELAND, tel.: 052/2850750, ŽILINA OC DUBEŇ, tel:  041/2850750, L. MIKULÁŠ OC LIPTOV, tel.: 044/5472950, RUŽOMBEROK R-NÁBYTOK, tel.: 044/4303464, 
NÁMESTOVO OC ORMO, tel.: 043/5522033, B.BYSTRICA RADVAŇ PARK, tel.: 048/3810207, BRATISLAVA POLUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA 
LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ružinov, tel.: 02/38104757, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA
- ZÁPADNÉ SLOVENSKO - BRATISLAVA - MERITO, Vajnorská 41, 02/44450338, DUNAJSKÁ LUŽNÁ  - AVAL-JZ, Hlavná ulica, 0911/405373 DUBNICA NAD VÁHOM NÁBYTOK - NIKA, Námestie 
Matice Slovenskej 4263 (OD ASTRA), tel: 042/2402010, MYJAVA STORM, Bradáčová 28, 0908 754426, NITRA - IDEA NÁBYTOK, Novozámocká 224, 037/6515138, NOVÁ DUBNICA - NÁBYTOK 
NIKA, OD Družba, SNP 750/42, 042/4431077 NOVÉ ZÁMKY - NÁBYTKÁRSTVO.SK (Roland Schváb), Nitrianska cesta 139, 0918/188377 PIEŠŤANY - STORM, Bratislavská 78, 0915 738202, 
TRENČÍN - UNI-MIER, Zlatovská č. 9 Úspech - obchodné centrum, 032/6582872, VRÁBLE - RM ELEKTRO Hlavná 1 (OD Jednota  1. Poschodie), 0917/752933, 032/6582872, ZLATÉ MORAVCE - GBG 
SLOVAKIA  (PROFICENTRUM), Továrenská 3, 0917/170858, ŠAMORÍN - NAFEKT  Bratislavská 2003, 0905 822 487, 0650/400 636 - STREDNÉ SLOVENSKO - ČADCA - STAVIVÁ, U Ševca 220 /
Pri železničnej stanici/, 0918 683 674, ŽIAR N. HRONOM - EURONICS TPD OD Prior Stred, Ul. SNP 108, 0918/421041, KRUPINA - NÁBYTOK MUDRÁK  ČSA 19 (Obchodný dom Coop Jednota), 
0917/902114, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK MUDRÁK  Mládežnícka 21, 0917/908604  - VÝCHODNÉ SLOVENSKO - HUMENNÉ DREVONAX JÁN VAJS, Družstevná 27, 057/7886241, SEDAČKY 
M-LINE, Námestie Slobody 28/22, 057/7755997, 0915958305, NÁBYTOK BYTEX ul. 1 Mája 1062  /pri poliklinike/, 057/7755997, 0915958305, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ, Južná trieda 
123, 055/7283255, MICHALOVCE ŠUMA NÁBYTOK, Námestie osloboditeľov 23, 056/6433248, ŠUMA NÁBYTOK, Škultétyho 25, 051/7713093, SNINA - NÁBYTOK KOMFORT Strojárska 4452 (v 
priestoroch svadobky Harmen), 057/3811697

Akcia platí od 15. 9. do 14. 10. 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.

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

NELA rohová zostava 
vyhotovenie: 
dub tmavý/woodline creme 
š/v/h: 220/207/160 cm

H 40

š/v/h: 40/57,9/29,6 cm

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

2650€
2253€

S 60 3Z

š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

71€
6035€

S 60 ER

š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

3710€
3154€

S 100

š/v/h: 100/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná,
2-dverová.

71€
6035€

š/v/h: 60/57,9/60 cm

Horný rohový komplet dvoch 
skriniek.

H 60 RM

6040€
5134€

S 110 R

š/v/h: 100/82,3/56 cm

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)

6360€
5406€

S 40 3Z

š/v/h: 40/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

6150€
5228€

S 50

š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

4450€
3783€

S 50 DZ

š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková. (Ľ/P)

5410€
4599€

H 50

š/v/h: 50/57,9/29,6 cm

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

2970€
2525€

H 60

š/v/h: 60/57,9/29,6 cm

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

35€
2975€

H 100

š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

Skrinka horná,
2-dverová.

5410€
4599€

H 100 Z

š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

6570€
5585€

H 60 N

š/v/h: 60/35,6/29,6 cm

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

2760€
2346€

P2 50

š/v/h: 50/207,2/56,6 cm

Skrinka potravinová, 
2-dverová. (Ľ/P)

10170€
8645€

CH 60
Skrinka pre vstavanú 

chladničku. (Ľ/P)
š/v/h: 60/207,2/56,6 cm
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106€
9010€

220cm 160cm

4
farebné

vyhotovenia

AŽ DO

-15%
NA VŠETKY
KUCHYNE
MINIMAX

788 €

333 €
mesačná

splátka 2620€

SKLADOM
AŽ DO
VYPREDANIA
ZÁSOB 

KORAL komoda typ 52 
š/v/h: 136,1/89,8/47,2 cm 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk

289 €

129 €
mesačná

splátka 1015€

PL 40/1ASX plynová varná doska 
- 4 horáky s dvojitým smalovaným roštom 
- Termoelektrická pojistka prívodu plynu 
- Sada trysiek na propan-butan
- Nerez
- Energetický vstup Traditional gas 
- Napetie (V) 230 
š/h: 58,5/51 cm
hmotnosť výrobku: 8,6 kg 

FCS 100 X vstavaná rúra 
- Kapacita (l) 71
- Energetická trieda A
- Spotr. en. Statický program (kWh) 0,8
- Celkový príkon (W) 2300 programy pečenia
- Počet programov 3 + svetlo
- Statický, Spodný ohrev, Gril funkcia mechanický termostat 
programátor pečenia bezpečnosť 2 bezpečnostné sklá 
- Vnútorné osvetlenie rúry
- Neporézny smalt triedy A - ľahké čistenie
- Bočné vylisovanej steny pre vedenie plechov
- Príslušenstvo 1x plech 1x rošt
vyhotovenie: nerez a zrkadlové sklo
š/v/h: 59,5/59,5/56,7cm
hmotnosť výrobku: 23 kg229 €

FRANKE 
Eurostar ETN 610 drez 
š/v/h: 43,5/14/45,5 cm 
nerez

39€

FB 250 batéria   
chróm

29€

sorter Mini 
š/v/h: 40/31/29 cm 
plast

25€

311 €

199 €
mesačná

splátka 1566€
jelša

americká

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

254 €

129 €
mesačná

splátka 1015€

STEP kombinácia 03, š/v/h: 275,2/184,2/55 cm 
vyhotovenie: dub tmavý/jaseň coimbra

Jedinečné 
bytové dekorácie 
od firmy OLA

AŽ DO

-20%
NA BYTOVÉ
DEKORÁCIE
ZNAČKY OLA

 SURPRISE 
taburetka s úložným priestorom dodávaná v 3 šírkach
vyhotovenie: šedá, ružová, béžová
rozmery: 45, 60 a 90 cm, ložná plocha: 45 cm

už od 4999€

ilustračné fotoAŽ DO

-20%
NA SKLO
A PORCELÁN
ZNAČKY KARLO

Kvalitné sklo 
a karlovarský 

porcelán

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

AŽ DO

-15%
NA VŠETKY
STOLY A STOLIČKY



LIBERTY kombinácia 07            zľava na program LIBERTY až do -15%                                             
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

711 €

4398 €

559 €
cena bez doplnkov

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

NOVINKA

ALFONSO kombinácia 114          zľava na program ALFONSO až do -15%
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 €

4477 €

569 €
cena bez doplnkov

DENVER kombinácia 27           zľava na program DENVER až do -15%
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

822 €

5027 €

639 €
cena bez doplnkov

ELIN kombinácia 20     zľava na program 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++/

AŽ DO

-15%
NA OBÝVAČKY

Tradičný slovenský výrobca nábytku

mesačná
splátka

657 €

4319 €

549 €
cena bez doplnkov

NOVÝ KATALÓG 
HARMONICKÉ BÝVANIE
S VÝBEROM NÁBYTKU 
PRE VÁŠ DOMOV.

NOVINKA

www.decodom.sk/aktuality


