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Slovo obývačka je plným právom ženského rodu. Je centrom
pozornosti celej rodiny, je pri každom vážnom rozhodnutí,
privíta všetky návštevy a pri tom všetkom pôsobí elegantne
a prípadné problémy zvládne s ľahkosťou.
Posúďte, ako sa našim dizajnérom podarilo preniesť
inšpiratívne myšlienky do nových modelov obývačiek Decodom.

V

itrína z novej obývačky Gigant
si svoje miesto nájde prakticky v celej domácnosti. Ako
stabilný prvok obývacej izby
sa zvyčajne stáva priamou súčasťou obývacej zostavy. Práve obývačka
je miestnosťou, kde trávime väčšinu času
a taktiež prijímame návštevy, preto sem
takáto skrinka jednoducho patrí.
Obývačka Manhattan reaguje na módne
trendy, ktoré dnes zákazníci preferujú.
Ide hlavne o riešenia s jasnou kresbou
štruktúry dreva. Farbu a štruktúru
použitých materiálov možno zdôrazniť
vhodným osvetlením - svetelné zdroje
umiestnené na sklených policiach alebo
priamo zabudované do korpusu skriniek
zvýrazňujú dizajn nábytku, pričom vytvárajú príjemnú atmosféru, no zároveň
poslúžia aj ako praktický pomocník - pri
osvetlení celej miestnosti.

Ako sa Decodom
vyrovnal s krízou?
O aktuálnej situácii v spoločnosti Decodom informuje nový generálny riaditeľ
Ing. Jozef Tanzer. „Kríza ukázala, ako na
tom Decodom naozaj je. Museli sme sa
zomknúť a rýchlo riešiť veľa problémov.
No nesťažujeme sa, všetci sme museli
byť o niečo kreatívnejší než inokedy.
Pozitívnym výsledkom sú inovácie,
zefektívňovanie výroby a maximálna
starostlivosť o spokojnosť našich zákazníkov. Plánujeme otváranie nových
a revitalizáciu súčasných predajní. Naša
maloobchodná sieť s 15 predajňami je
zákazníkom k dispozícii v plnom režime
a dostupné sú aj všetky profesionálne
služby od návrhu až po montáž. Nábytok
z Decodomu je k dispozícii aj na ďalších
62 predajných miestach v každom
regióne Slovenska.“

AKÝ
DIZAJN

bude vládnuť
vo vašej obývačke
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PODNIKAJTE S DECODOMOM
Spoluprácou s nami získate:

• Stabilného partnera • Širokú ponuku sortimentu • Návrh a realizácie vašej predajne
• Pravidelné školenia • Marketingovú podporu • 3D kresliaci program
• Obchodnú a servisnú podporu • Online objednávkový portál • Najnovšie trendy a dizajn

Kontakt: hornak@decodom.sk

www.decodom.sk/podnikajte
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