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PREDSTAVUJEME

Do kuchýň Decodom sa zamilujete na prvý pohľad.
Slovenský výrobca a predajca nábytku Decodom, spol. s r.o. dosiahol
v roku 2015 rekordný počet predaných kuchýň. Za svoju šestnásť
ročnú existenciu sa tak nábytok
z tejto topoľčianskej spoločnosti,
stal súčasťou mnohých slovenských,
ale aj zahraničných domácností.
Kuchyne patria medzi
„top“ výrobky Decodomu a ich
vývoju sa venuje samostatné
oddelenie. Vyrábať kuchynský
nábytok na mieru si vyžaduje
precíznu prípravu a následne
kvalitné technické a technologické spracovanie. V súčasnosti má Decodom v ponuke 21
modelov kuchýň Decoplan v
295 farebných vyhotoveniach
predných plôch. Všetky kuchyne sa vyrábajú na základe špeciálnych požiadaviek zákazníka, ktorý tak dostane originálnu kuchyňu, odzrkadľujúcu jeho individualitu. V
maloobchodnej sieti je vystavených v predajniach 390 kuchýň Decoplan. Vybrať si tú
správnu je pre zákazníka veľmi príjemným zážitkom.
Decodom nepoľavuje zo

svojich aktivít ani pri ostatnom nábytkovom sortimente
ako sú obývačky, spálne, detské izby, pracovne a predsiene. tok do každej izby na jednom
mieste a nebol nútený hľadať
Hlavným trendom vo vhodný doplnok u konkurenvývoji nábytku je poskytnúť cie.
univerzálne riešenia v oblasti
„V časoch globalizácie trdizajnu aj materiálu a individuality zákazníka – teda zaria- hu a vstupu mnohých naddiť celé bývanie na jednom národných podnikov na Slomieste a od jedného výrobcu, vensko je problematické nájsť
jednou nábytkovou sériou. To- »čisto« slovenskú firmu, ktorá
muto cieľu a požiadavkám je rozsahom podobná našej. Z
zákazníkov je podriadená aj tohto dôvodu sa snažíme prevýroba v Decodome. Už pri ná- sadiť u našich zákazníkov aj
vrhu nového modelu nábytku poukázaním na podporu dosa berie ohľad na to, že k ne- máceho výrobku.“
mu bude potrebné dodať aj ďalšie doplnky, napr. stolík, reZnačku Decodom si zákazgály, police a podobne. Firma níci spájajú s kvalitným slosa snaží o to, aby si zákazník venským výrobkom. Pri kúpe
mohol zakúpiť zo série náby- sa často pýtajú na pôvod

nábytku, čo urýchľuje ich rozhodovanie. Je to tým, že spotrebitelia sa boja kupovať
nábytok zo zahraničia, pri ktorom nemajú záruku servisu a
nepoznajú pôvod vstupných
materiálov.
Firma spolupracuje so slovenskými, ale aj svetovými
výrobcami materiálov a kovaní a nikdy nešetrí na úkor kvality.
Viac informácií nájdete
na http://www.decodom.sk
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- v Topoľčanoch bola založená parketáreň a píla
- vznikol závod Drevoindustria
- závod začal fungovať pod názvom Decodom
- toľko vlastných predajných pobočiek má Decodom v súčasnosti
- toľko kuchynských liniek vyrobíme za jednu osem hodinovú
zmenu
45 765 - je počet samostatných kuchynských položiek
11 % - je maloobchodný trhový podiel značky na Slovensku
1324 - toľko je zamestnancov v Decodome

NIE JE HRANA AKO HRANA
Ako jediný na Slovensku
sme v januári sprevádzkovali
najmodernejšiu výrobnú linku
vy bavenú technológiou olepovania hrán laserom. Hlavnou
výhodou laserového opracovania hrán je vysoká úroveň povrchovej úpravy, ktorá je odolná
pred poškodením a tvorí nezameniteľný dizajn. Výsledkom laserového opracovanie je bezchybný spoj, ktorý okrem vysokej dizajnovej hodnoty, prináša
aj praktický význam. Spoj je vodotesný, kompaktný, odolný voči
teplu a preto mu nehrozí odlepenie ani pri umiestnení v blízkosti elektrospotrebičov alebo
tepelných zdrojov.
Ako to funguje?

ných termínov a preto máme
pre vás zopár detailov:
 Proces prebieha na jednostrannej linke na olepovanie
plošných dielcov lamino a ABS
hranou, s automatickým prestavovaním opracovávacích
agregátov na rozličné opracovania (rádius R1,R2, fáza) a rozličné typy hrán (ABS, lamino).
 Olepovanie je možné dvoma
spôsobmi: tradičným spôsobom
- tavné lepidlo EVA, alebo bez
spárovým olepovaním pomocou laserového agregátu - natavovanie špeciálnej funkčnej
vrstvy na hrane pomocou laserového lúča.
Perfektný dizajn.

opracovania hrany, docielenú
napr. i agregátom RIEPE, využívajúcim leštiaci vosk pre vyleštenie rádiusu hrany po opracovaní profilu.
O krok vpred.

Čo dodať na záver? Možne
len toľko, že Decodom je zase o
krok pred ostatnými. Našu najnovšiu
technológiu
bez
spárového olepovania hrán využijeme vo výrobe nielen našich kuchynských liniek ale aj
obývačiek.

Najmä vysokolesklé dielce
Viac informácií a video na
Sú medzi vami určite aj mi- vyžadujú pre perfektný optický
lovníci technických a odbor- výsledok najvyššiu kvalitu www.decodom.sk

Tradičný slovenský výrobca nábytku
Platnosť akcie: 8. 3. - 14. 4. 2016
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Dom nábytku Decodom Košice
Pri Prachárni 4/B - OC Cassovia
Otváracie hodiny:

PO - PIA: 9:00 - 20:00
SO - NE: 9:00 - 20:00

www.decodom.sk

AKO JEDINÝ VÝROBCA NA SLOVENSKU
POUŽÍVAME LASEROVÚ TECHNOLÓGIU
OLEPOVANIA HRÁN
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