
VEĽTRH NÁBYTKU

MODDOM 
18. - 22. 10. 2017

Prezentáciu kuchynských
noviniek Decodom
nájdete v hale B0

AŽ DO

-40%
KUCHYNE 
DECO PLAN
kuchyne na mieru

Platnosť akcie: 15. 10. - 14. 11. 2017

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Online konzultácia
a grafický návrh kuchyne 

zadarmo

Kuchyne Online
objednajte si kuchyňu z pohodlia domova

Tovar skladom
rýchlo u vás doma



NAVÝŠENIE
PRI SPLATENÍ DO 12 MESIACOV
ANI EURO NAVYŠE

 Finančné služby decodom

0% navýšenie pri doplatení v 12 mesiaci
Ak splatíte celý úver počas nasledujúcich 12 mesiacov, 
nezaplatíte ani cent navyše*

*RPMN 0% ak splatíte úver do 12 mesiacov. Počas tohto obdobia sa môžete 
rozhodnúť, či chcete v 12. mesiaci doplatiť zvyšnú časť ceny výrobku, alebo či 
chcete pokračovať v splácaní na 36 mesiacov. Pri kúpe výrobku na splátky si 
priamo v predajni môžete zvoliť akontáciu od 10% do 50% z ceny výrobku. 

Reprezentatívny príklad: Celková výška úveru 360 €, pri úrokovej sadzbe 
20,17% p.a., akontácia (10%) 40 €, výška mes. splátky 13,04 €, počet splátok 
36, celková čiastka k úhrade 469,44 €, PRMN 20,17%, doba splatnosti 36 
mesiacov. RPMN od 0% do 20,24%**. 
Ak klient doplatí 360 € v 12-tom mesiaci RPMN = 0%

** maximálna výška RPMN sa môže zmeniť podľa zákonom stanovenej Naj-
vyššej prípustnej výšky odplaty

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%

Kuchyňa IRIS korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/perla šedá vysoký lesk/dub arlington       zľava na kuchyňu IRIS až do -35%

12
farebných
vyhotovení

Kuchyňa ASTÓRIA korpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic       zľava na kuchyňu ASTÓRIA až do -40%

9
farebných
vyhotovení

Kuchyňa DONA korpus: šedá predná plocha: šedá/biela arctic   zľava na kuchyňu DONA až do -37%

5
farebných
vyhotovení

 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 -40% 
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -40% na kuchyne decoplan:
Astória, Manila, Paula, Lada,Vanila 
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Lota, Cora, Gala, Bibiana, Radúza, Zora, Porta, 
Dona, Leandra, Bela, Jela
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Tilia 1,2, Elis, Ester, Katy, Iris, Carmen

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.

 Zľava na spotrebiče až do -10%

Užitočný otočný
odpadkový kôš
s úložným 
priestorom

Decentné osvetlenie
otvorených regálov

AŽ DO

-40%
KUCHYNE 
DECO PLAN
kuchyne na mieru

Výhodná zľava až do -15% 
na všetky drezy, batérie
a koše
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Kúpte si drez a získate zľavu 5%!
Kúpte si navyše batériu a získate zľavu 10% na celý nákup!
Kúpte si navyše ešte sorter alebo odsávač pár a získate zľavu 15% na celý nákup!

PLATÍ NA CELÝ SORTIMENT ZNAČKY FRANKE

10%5%

batéria

alebo
batéria

sorter 

odsávač  pár 

15%

www.franke.sk
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Viac na strane 5.

GARANCIA
dodanie do Vianoc



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

DARČEK ZADARMO

K VYBRANÝM SETOM 
RÚRA + PLATŇA 
SÚPRAVA HRNCOV 
ZADARMO!

Akcia platí do 20. 12. 2017.

BO636E20XG 
Multifunkčná rúra

GW641MB
Plynová varná platňa* ilustračný 

obrázok

299 €

209 €

 A+
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mesačná
splátka

573 €

1171 €

359 €
cena bez doplnkov

CARIBIC kombinácia 01 zľava na program CARIBIC až do -20% 
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++/

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 €

1171 €

359 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

559 €

1171 €

359 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 975 €

299 €
cena bez doplnkov

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

DANCE komoda typ 51, š/v/h: 180/90,9/39,6 cm 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/grafit vysoký lesk

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

mesačná
splátka

711 €

1823 €

559 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

720 €

1856 €

569 €
cena bez doplnkov

DENVER kombinácia 27 zľava na program DENVER až do -20%
š/v/h: 335/190,1/50 cm, korpus: dub riviera mountain rustic, predná plocha: dub riviera mountain rustic/grafit 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

822 €

2084 €

639 €
cena bez doplnkov

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

mesačná
splátka

499 €

975 €

299 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

739 €

1888 €

579 €
cena bez doplnkov

DALLAS kombinácia 03 zľava na program DALLAS až do -20%
š/v/h: 325/199,2/50,2 cm 
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk/čierna štruktúrovaná
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

TENO kombinácia 105  zľava na program TENO až do -20%
š/v/h: š/v/h: 317/217,2/49 cm 
korpus: dub pílený bardolino predná plocha: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

1291 €

2606 €

799 €
cena bez doplnkov

HATTRICK komoda typ 51, š/v/h: 180/87,4/34,6 cm
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk

CARIBIC komoda typ 51, š/v/h: 180/90,9/39,6 cm  
vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk139 € 119 € 185 €

AŽ DO

-20%
NA OBÝVACIE
PROGRAMY

Tovar skladom
rýchlo u vás doma



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

499 €
mesačná splátka 1627 €

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

 KELLY 
pohodlná sedačka s polohovateľnými opierkami 
hlavvyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 176/98/101 cm
až do -15% na sedací program KELLY 

AŽ DO

-15%
NA SEDACIE
SÚPRAVY

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 -15 % na sedací program HORN

 NIKA
 moderná sedacia súprava vhodná na každodenné spanie
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cmm, ložná plocha: 190/140cm
až do - 15% na sedací program NIKA

 LINATE 
rohová sedacia súprava 
s polohovaním opierok 
vyhotovenie: v látke alebo v pravej koži
š/v/h: 260/95/200 cm
až do - 15% na sedací program LINATE

2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

199 €

189 €

ROMAN televízne kreslo 
látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 85/105/100 cm

199 €

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

taburetka
látka Amber 5343 
anthrazit 
š/v/h: 61/43/61 cm

6490 €

5990€

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

5990€

7990 €

7490 €

GAMA kreslo 
biela, čierna, kapučino 
koženka
š/v/h: 91/108/89 cm

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

NÁŠ
TIP!

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 €

ARMINA klasická sedacia súprava 3R+1+1
vyhotovenie: PW 03
rozmery: 3kreslo s rozťahom š/v: 198/98/94 cm
ložná plocha: 185/91 cm 
1kreslo š/v: 91/98/94 cm

459€
3kreslo s rozťahom 
š/v: 198/102 cm

170€
1kreslo 
š/v: 102/102 cm 

479 €449 €
mesačná splátka 1464 €

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

LYON univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: hnedá látka 465-18
š/v/h: 235/82/154 cm, ložná plocha: 202/137 cm

379 €
mesačná splátka 1236 €

FOCUS rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Haiti 09 sivá
š/v/h: 255/104/195 cm, ložná plocha: 120/198 cm

699 €
mesačná splátka 2280 €

zabudovaný matrac v kovovej konštrukcii 
vhodný na každodenné spanie ...

NOVINKA

0% NAVÝŠENIE 
PRI DOPLATENÍ V 12 MESIACI

Tovar skladom
rýchlo u vás doma



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

ELIN obývačka kombinácia 20 
š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm
vyhotovenie: kašmír
(cena bez osvetlenia a doplnkov)    
 /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu ELIN až do -10%

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

239 €20315 €

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

369 €31365 €

879 €649 €
mesačná splátka 2117€

657 €549 €
mesačná splátka 1791€

Séria Séria

typ 21 komoda
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

490 €299 €

šatník typ 47  
š/v/h: 105,1/206,6/61,6cm

389 €299 €

prádelník typ 45 
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

249 €199 €

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)

zľava na Sériu MANHATTAN až do -20%     

1022 €
649 €

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 -20%

mesačná splátka 2280€
1216 €699 € mesačná splátka 2606€

1029 €799 €

mesačná splátka 2737€
1051 €839 €

dub pílený
bardolino

dub pílený
trüffel grafit biela arctic

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

BANA kombinácia 55
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++/
zľava na program BANA až do -20%

Séria

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

162 €129 €

BANA obývačka kombinácia 33 
š/v/h: 360/202,9/51,2 cm, korpus: pino aurélio, predná plocha: pino 
aurélio/san remo sand rustic (cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

ELIN študentská izba 
vyhotovenie: kašmír

AŽ DO

-20%
NA SÉRIE

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

394 €315 €

komoda typ 08
vyhotovenie: 
kašmír
š/v/h: 151,5/125/37,7 cm

307 €276 €

komoda typ 51
vyhotovenie: 
kašmír
š/v/h: 177,4/77/37,7 cm

238 €214 €



Nájdete na predajni Topoľčany, Trnava a Košice

1+1ZADARMO

BRICK4
LEGO úložný box 
š/v/h: 25/18/25 cm

BRICK8
LEGO úložný box 
š/v/h: 50/18/25 cm

AŽ DO

-15%
NA PROGRAM
FOR YOU

249 €
mesačná

splátka 812 €

DIANA posteľ  
celočalúnená posteľ (2ks vankúšov)  
vyhotovenie: Nela šedočervená/Vento sivé 
š/v/h: 170/90/195 cm
ložná plocha: 160/195 cm

4  komoda typ 02
š/v/h: 120,1/96/50 cm

193 €

15440 €

3  prebaľovací pult typ 03
š/v/h:  90/12,7/80,3 cm

26 €

2080 €

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

5  šatník 250
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

499 €
399 €

6  šatník 150
š/v/h: 151,6/221,4/66 cm

339 €
299 €

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk
2014

SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

AŽ DO

-20%
NA POSTELE
PROGRAMU
UNO

Séria POINT študentská izba vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -20 % 

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

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

AŽ DO

-20%
NA POINT
POINT+

2  posteľ typ P 180 UP 
(s úložným priestorom a roštom)
š/v/h:  187/88,6/214,7 cm

404€

32320  €
1  typ NS nočný stolík 
š/v/h:  50,9/39,3/38,2 cm

36 €

2880 €

250cm
150cm

1

2

3

4

5

6

299 €
mesačná

splátka 975 €

VEGAS posteľ  
(bez roštov a úložného priestoru bez doplnkov a dekorácie)
vyhotovenie: slivka masív, š/v/h: 190/91/207 cm, 
ložná plocha: 180/200 cm
Predĺžená záruka 10 rokov platí na konštrukciu postelí a roštov.

329 €
mesačná

splátka 3290 €

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

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

10
rokov záruka

NORTE 
supertuhý partnerský matrac 
š/v/h: 200/22/90 cm 
nosnosť: 200 kg

199€
200 NOVINKA

299 €

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

170kg

159 €

PONTE XXL 
sendvičový ortopedický matrac 
Vysoká nosnosť a zvýšená tuhosť. 
š/v/h: 200/22/90 cm, 
nosnosť: 170kg

0% NAVÝŠENIE 
PRI DOPLATENÍ V 12 MESIACI

9490€
náš tip

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

7990 € 
4999 €

140kg
NÁŠ
TIP!



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 

NELA 210A 
vyhotovenie: 
dub tmavý/pino aurélio 
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€

210cm

4
farebné

vyhotovenia

AŽ DO

-15%
NA PROGRAM
KUCHYNE 
NELA

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. 10. do 14. 11. 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.

Jednoduché, tvarovo čisté hladké predné plochy 
z laminovanej drevotrieskovej dosky 
v drevodekore s dizajnovou úchytkou 
a použitím netradičných dverí so sklom, 
vytvárajú vkusnú, milú a modernú kuchyňu 
do každého priestoru. 

Kuchyne
Minimax

buk 07
/ buk 04

dub canyon
/ dub canyon

jaseň
/ dub tmavý

woodline creme
/ dub tmavý

farebné vyhotovenia NELA

ALEX
vyhotovenie: 
biela arctic/čerešňa
š/v/h: 80/220/24 cm

5990 €
2990 €

úložný 
priestor 

na všetky
vaše veci

Praktický regál za super cenu!

PORTOS jedálenský stôl
buk gold (dub tmavý, dub canyon, 
dub arlington, čerešňa, slivka)
š/v/h: 120/78/80 cm cena od7990 €

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

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

259€

229 €
5490€

4999 €
GOLIAT stolička
vyhotovenie: kovová podnož čalúnenie 
koženka biela alebo čierna
š/v/h: 42/105/61 cm

Viacero možností šíriek 

aj s rozkladom
DALLAS jedálenský stôl
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino 
š/v/h: 120/75/80 cm cena od109€

4599€
CORINA 2 stolička
vyhotovenie: dub pílený bardolino/látka tiago 
(orech/látka tiago, dub tmavý/látka tiago)
š/v/h: 46/100/59 cm, nosnosť: 90kg

Viacero možností šíriek 

aj s rozkladom

SKALICA

TRENČÍN

PÚCHOV

PRIEVIDZA

MARTIN

ŽILINA

NÁMESTOVO

RUŽOMBEROK
POPRAD

ROŽŇAVA
KOŠICE

MICHALOVCE

TOPOĽČANY

NITRA

TRNAVA

BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

NOVÉ ZÁMKY Predajne DECODOM

Sídlo spoločnosti DECODOM

HĽADÁME PRÁVE VÁS!
Ak máš ambície sa neustále zlepšovať, 
tak neváhaj a uchádzaj sa o prácu u nás.

priemerný mesačný zárobok od 800 €
s neobmedzeným horným stropom

náborový príspevok vo výške 600 €

kvartálne odmeny

odborné školenia

stravné lístky

benefity vyplývajúce z činnosti 
najväčšej slovenskej nábytkovej 
spoločnosti

možnosť profesného rastu

Viac informácií o konkrétnych pracovných pozíciách nájdete na:

tel.: 00421 38 53 52 255   e-mail: osobne@decodom.sk

www.decodom.sk/kariera



AŽ DO

-20%
NA SÉRIU
TIROL

Tradičný slovenský výrobca nábytku

TIROL detská izba, 
vyhotovenie: 

dub riviera mountain rustic

Séria TIROL pracovňa
vyhotovenie: vanilka patina

Séria TIROL predsieň kombinácia 01 
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

Séria TIROL spálňa 
vyhotovenie: biela arctic

KATY kúpelňa kombinácia 01
vyhotovenie: dub bardolino schoko

š/v/h: 179,8/207/46 cm

SériaTirol
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.

dub
rustic

mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko


