
Vyskúšajte a inšpirujte sa

našou novou aplikáciou 

3D NÁVRHY

Platnosť akcie: 15. 8. - 14. 9. 2018

-38%
KUCHYNE 
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

PRACOVNÁ DOSKA 

ZADARMO
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Viac ako 3000 

profesionálne 

navrhnutých 

interiérov



-38%
KUCHYNE 
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

PRACOVNÁ DOSKA 

ZADARMO

15 farebných 
vyhotovení 
kuchyne TILIA2

Kuchyňa TILIA 2
korpus: vanilka

predná plocha: perla šedá vysoký lesk
zľava na kuchyňu TILIA 2 až do -36%

Kuchyňa JELA
korpus: kašmír 

predná plocha: buk sand/kašmír vysoký lesk
zľava na kuchyňu JELA až do -38%

4 farebné 
vyhotovenia 
kuchyne JELA

Karolina + Delta
KAROLINA jedálenský stôl
vyhotovenie: dub rustic 
š/v/h: 130/75/90 cm

DELTA stolička
vyhotovenie: dub rustic
š/v/h: 43/91/46 cm, nosnosť: 110kg

299 €
5690 €

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

SANA stolička
natur/terra, dub tmavý/látka béžová, čerešňa/látka béžová
š/v/h: 39,5/86/46 cm, nosnosť: 90kg

cena od 8490 €
2599 €

Portos + Sana

Jonas + Goliat Nordic + Enzo
JONAS jedálenský stôl
vyhotovenie: nohy MDF lakovaná biela, 
vrchný plát biele sklo
š/v/h: 165/76/90 cm

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

259 € 229 €
5490 €  4999 €

NORDIC jedálenský stôl
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 160/76,2/90 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: canyon/M05, nelson/ET15
š/v/h: 47/91/55 cm, nosnosť: 90kg

cena od 109 €
6490 € 4999 €

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm

 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 -38% 
na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -38% na kuchyne decoplan:
Lota, Jela, Astória, Manila, Paula, Lada, 
Vanila, Bela
Zľava až do -36% na kuchyne decoplan: 
Katy, Cora, Gala, Bibana, Raduza, Zora, Porta, 
Dona, Leandra, Tilia 1,2, Elis, Ester, Iris, Carmen

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm

DOPRAJTE SI VYŠŠÍ KOMFORT PRI VARENÍ 
S KVALITNÝMI NEMECKÝMI 
ZÁSUVKAMI A VYBAVENÍM

Zľava na vnútorné vybavenie zásuviek sa odvíja od zľavy kuchyne.

* Pracovná doska zadarmo
Platí pri objednaní kuchyne nad 2 000€ po zľave. Akcia sa 
vzťahuje na pracovné dosky umiestnené nad spodnými 
skrinkami a nad stolom 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 spotrebiče až do - 10%



EOC5654TAX
Parná rúra PlusSteam

Vnútorný objem (l): 72
Displej:  LED displej
Ovládanie:  dotykové
Vybavenie:  teplotná sonda, 2 plechy na 
pečenie, teleskopické výsuvy

Teplotná sonda rúry je priamo prepojená 
s ovládacím panelom a upozorní vás, že je 
pokrm dokonale upečený.

658 EUR

559 EUR

EIT61443B
Indukčný varný panel

Rozmery Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie:  dotykové posuvné DirectAccess, 
vpravo vpredu
Varné zóny – výkon / výkon max. / rozmer: 
ĽP 2 300/3 700 W/210 mm
ĽZ 1 800/2 800 W/180 mm
PP 1 400/2 500 W/145 mm
PZ 1 800/2 800 W/180 mm

S ovládaním DirectAccess je nastavovanie 
výkonového stupňa úplne intuitívne.

469 EUR

399 EUR

ESL5335LO
Umývačka riadu, 60 cm

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 6/4
Spotreba vody (l): 9,9
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 555
Hlučnosť (dB(A)): 45

O svojej činnosti umývačka informuje 
prostredníctvom funkcie Beam on Floor – 
červeným svetelným bodom na podlahe. 
A keď je hotová, zmení farbu lúča na zelenú.

469 EUR

399 EUR

Kúpte si multifunkčnú parnú rúru 
a získate zdarma poukaz v hodnote 
69 eur na špeciálny kurz varenia.

Kúp si akýkoľvek  
spotrebič Electrolux 
nad 500 € a získaš 
ako darček 
SADU NA GRILOVANIE

Kúpte si kombináciu rúry, 
umývačky riadu a varn  
dosky a získajte darček 
podľa svojho gusta.

Pripravte, uvarte, prekvapte
so spotrebičmi Electrolux

Varte,  pečte,  grilujte
v parnej  rúre

Zamilovali ste sa do

rúry a váhate,

či je to tá pravá?

Preverte si
ju v rámci

nášho kurzu
varenia! SÚPRAVA

HRNCOV KOLIMAX
VYSÁVAČ ELECTROLUX

ERGORAPIDO

Viac informácií na www.electrolux.sk/peciemevpare Viac informácií a podmienky získania darčekov nájdete tu: www.electrolux.sk/akcie

Sompyrolytická rúra a nikdy ma nebude  musieť čistiť

So mnou môžete ovládať aj odsávač pár

Po skončení programu sa sama otvorím

  electroluxslovenskowww.electrolux.sk

te

ej

Zľava na celý
sortiment výrobkov 

zn. BLANCO

- 15%

Zľava na celý
sortiment výrobkov 

zn. BLANCO

- 15%



SEDACIE SÚPRAVY
naplánujte si sedaciu súpravu podľa seba

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

ilustračná fotografia

 RALLYE moderná rohová sedacia súprava
vyhotovenie: možnosť vyhotovenia až v 3-kombinácii 
látok, ozdobné štepovanie 
š/h: 283/221 cm, ložná plocha: 202/120 cm
až do -20% na sedací program RALLYE

polohovanie 
opierok

 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 -20% na sedací program SIONE LIGHT

529 €

399 €SONNO malá rohová sedacia súprava
vyhotovenie: Ecem krémová
š/v/h: 224/84/140 cm ložná plocha: 190/110 cm

KOMPLETNÚ PONUKU NÁBYTKU MÔŽETE OBJEDNAŤ AJ NA www.decodom.sk 

479 €ANKA univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)
vyhotovenie: látka Soro 90
š/v/h: 250/86/194 cm, ložná plocha: 215/115 cm

VERONA rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Balaton 90/Balaton 25
š/v/h: 201/76/105 cm, ložná plocha: 200/155 cm

289 €

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

569 €

549 €

VIDAL rozkladacia pohovka s úložným priestorom
(vhodná na pravidelné spanie)
vyhotovenie: Savana 82 modrá (Malmo 63 bordová)
š/v/h: 200/88/90 cm, ložná plocha: 200/155 cm 

jednoduchý 
rozkladací 
mechanizmus 
AUTOMAT

RELAX 
komfortné rozkladacie 
relaxačné kreslo
látka Bergamo 92
š/v/h: 89/105/65 cm

 FANTASY 
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
rozmery: 266/202 cm, ložná plocha: 200/130 cm
až do -20% na sedací program FANTASY

na výber z viac ako 400 typov 

poťahového materiálu

 GARONE dizajnová rohová sedacia súprava
(nastaviteľná hĺbka sedenia preklopením operadla)
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu  
š/h: 290/180 cm, ložná plocha: 220/150 cm

až do -20 % na sedací program GARONE

249 €

239 €

329 €

299 €

769 €

649 €

829 €

599 €

CONVERTIBLE moderná sedacia súprava 
s odnímateľnou opierkou pre ľahšiu manipuláciu 
na chrómových nožičkách 
š/v/h: 250/90/157 cm
rozmer 3-sedu: 218/95 cm 
rozmer 2-sedu: 191/95 cm 
vyhotovenie: Soro 40 žltá

MEDIÁLNY PARTNER: 
Tradičný slovenský výrobca nábytku

-20%
AŽ DO

SET 3+2
SKVELÁ CENA

nastavenie
hĺbky sedenia



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++/  
zľava na Sériu ALFONSO až do -20 %

BALU kombinácia 10        
š/v/h: 290,6/201/50 cm       
korpus: biela arctic
predná plocha: biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/  
zľava na program BALU až do -20 %

-15%
AŽ DO

-20%
AŽ DO

-20%
AŽ DO

-20%
AŽ DO

NA SÉRIU
NORDIC

NA PROGRAM
BELANDO

NA SÉRIU
ALFONSO

NA PROGRAM
BALU

720 €

569 €

ALFONSO komoda typ 51
š/v/h: 180,1/91/43,8 cm 
korpus: dub wotan 
predná plocha: 
dub wotan/čierna supermat 

287 €

229 €

BELANDO komoda typ 51
š/v/h: 180,1/94,2/37,2 cm 
korpus: biela arctic 
predná plocha: biela arctic vysoký 
lesk/dub kronberg svetlý 

249 €

199 €

225 €

TOGO komoda typ 52 
š/v/h: 180,1/83,2/42,4 cm
korpus: dub pílený bardolino 
predná plocha: biela arctic vysoký lesk 

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++/

NORDIC kombinácia 02        
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm       
korpus: pino aurélio 
predná plocha: pino aurélio
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu NORDIC až do -15 %        

BELANDO kombinácia 16        
š/v/h: 295,2/205,2/50 cm       
korpus: biela arctic 
predná plocha: biela arctic vysoký lesk/
dub kronberg svetlý
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program BELANDO až do -20 %        

617 €

429 €

599 €

479 €
689 €

549 €

139 €

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       
korpus: dub pílený bardolino 
predná plocha: dub pílený bardolino/grafit vysoký lesk

634 €

299 €
555 €

379 €

KOMPLETNÚ PONUKU NÁBYTKU MÔŽETE OBJEDNAŤ AJ NA www.decodom.sk 
Tradičný slovenský výrobca nábytku

NOVINKA
V SORTIMENTE

BALU komoda typ 51
š/v/h: 182,9/89/43,6 cm 
korpus: biela arctic 
predná plocha: biela arctic vysoký lesk 

319 €

255 €

NOVINKA
V SORTIMENTE



-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
MODESTO

DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM
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 PO-
LUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ru-
žinov, tel.: 02/38104757, PODUNAJSKÉ BISKUPICE ul. SVORNOSTI 41, tel.: 770-0220850760, 771-0220850761, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 

MAGIC kombinácia 29   
š/v/h: 330,7/208/53,6 cm, 
korpus: dub wotan 
predná plocha: dub wotan/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MAGIC až do -15 %

799 €

679 €

702 €

589 €

MAGIC komoda typ 53
š/v/h: 213,4/79,3/53,6 cm 
korpus: dub wotan 
predná plocha: 
dub wotan

389 €

330 €

STROMBERG kombinácia 16     
š/v/h: 346,2/206,6/51,2 cm, 
korpus: dub wotan 
predná plocha: dub wotan
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/  
zľava na program STROMBERG až do -20 %

STROMBERG komoda typ 51
š/v/h: 177,4/77/37,7 cm
korpus: dub wotan 
predná plocha: dub wotan

267 €

213 €

Séria MANHATTAN obývačka 01 
š/v/h: 362,7/206,6/50 cm, 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk
/dub pílený bardolino
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
 zľava na Sériu MANHATTAN až do -25 %

-20%
AŽ DO -25%

AŽ DO

-15%
AŽ DO

NA PROGRAM
STROMBERG

NA SÉRIU
MANHATTAN

NA PROGRAM
MAGIC

1022 €

649 €
740 €

589 €

Séria Tirol
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 farby: vanilka patina, biela 
arctic, dub pílený schoko, dub riviera 
rustic mountain.

Séria TIROL spálňa vyhotovenie: vanilka patinaSéria TIROL pracovňa vyhotovenie: dub riviera mountain rustic

Séria TIROL obývačka vyhotovenie: dub pílený schoko 

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

dub riviera
rustic

mountain

NOVINKA
2017

farebné vyhotovenia TIROL

-10%
AŽ DO

NA PROGRAM
TIROL

Séria MODESTO kombinácia 01  
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm
vyhotovenie: san remo sand/bridlica 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MODESTO až do -15 %



-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
NORDIC

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
ELIN

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, GIRALTOVCE - NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724 

PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio

NORDIC spálňa, vyhotovenie: dub riviera mountain rustic

ELIN spálňa, vyhotovenie: kašmír

-20%
AŽ DO-30%

AŽ DO

-30%
AŽ DO

NA PROGRAM
AURÉLIA

NA PROGRAM
CASSANOVA

NA PROGRAM
UNO

CASSANOVA spálňa 
vyhotovenie: dub pílený bardolino

zľava na program spálne 
CASSANOVA až do -20 %
zľava -30% platí len na vybrané prvky

nočný stolík  
š/v/h: 46/43/36 cm

37 € 2960 €

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

404 € 32320 €

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

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

375 € 300 €

komoda 115
4-zásuvková
š/v/h: 114,4/81,6/50 cm

komoda 60
4-zásuvková
š/v/h: 60/81,6/50 cm

144 € 99 €100 € 70 €251 € 20080 €

jaseň 
coimbra

dub 
pílený
bardolino

buk 07

farebné vyhotovenia 
CASSANOVA

UNO spálňa 
vyhotovenie:  dub pílený bardolino schoko

zľava na program spálne 
UNO až do -20 %
zľava -30% platí len na vybrané prvky

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

231 € 
18480 €

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

26250 € 
210 €

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

38188 € 
30550 €

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

404 € 
32320 €

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

339 € 299 €

UNO šatník 200
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela
š/v/h: 201,6/221,4/66 cm

429 € 349 €

UNO šatník 250
vyhotovenie: dub nelson/pino aurelio
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

499 € 399 €

UNO3 
prebaľovací pult
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 
90/12,7/80,3 cm

UNO2 komoda 
4 zásuvková
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 
120,1/96/50 cm

193 € 
135 €

26 € 
2080 €



-25%
AŽ DO

NA PROGRAMY
ŠTUDENTSKÝCH 
A DETSKÝCH IZIEB

nosnost
políc 25kg

-20%
AŽ DO

NA VŠETKY
MATRACE

*Zľava až do -20% sa 
nevzťahuje na výpredajový 
a dlhodobo zlacnený sortiment.

- 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, 0905/822487, 0650/400 636 - STREDNÉ SLOVENSKO - ČADCA - STAVIVÁ, U Ševca 220 /Pri železničnej stanici/, 

0918 683 674, ČIERNY BALOG - JAME-NÁBYTOK, Hlavná 35, 0905/631594, 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, 0917/980604  - VÝCHODNÉ SLOVENSKO - HUMENNÉ - DREVONAX JÁN VAJS, Družstevná 
27, 057/7886241, NÁBYTOK BYTEX ul. Tolstého 104, 0915/958305, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ, Južná trieda 123, 055/7283255, MICHALOVCE - ŠUMA NÁBYTOK, Námestie osloboditeľov 23, 
056/6433248, PREŠOV - ŠUMA NÁBYTOK, Škultétyho 25, 051/7713093, SNINA - NÁBYTOK KOMFORT Vyhorlatská 4452 (pred vstupom do závodu Vihorlat), 057/3811697, SPIŠSKÉ PODHRADIE - 
NÁBYTOK KELLNER MILAN Ing. Mariánske námestie, 053/4541056, TORNAĽA - LOJA, spol s.r.o., Poštová 1068/66, 047/5011360

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA

89 € 6990 €

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

299 € 129 €

BALTIMORE
kancelárske otočné kreslo 
vyhotovenie: čierna koža
š/v/h: 68/109/68 cm 
nosnosť: 110 kg

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

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

349 €

zvýšené 
lôžko
60cm

PREMIUM 90 moderné celočalúnené jednolôžko
vyhotovenie: hnedá látka ET25/C08
š/h: 205/93 cm, ložná plocha: 200/90 cm

DALILA manželská čalúnená posteľ (vrátane matracu)
vyhotovenie: M07/C10/buk
š/v/h: 140/104/220, ložná plocha 152/220 cm

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.

319 €

439 €

10
rokov záruka

-15%
AŽ DO

NA VŠETKY 
ROŠTY

289 €SPIRITelegantné jednolôžko s úložným priestorom vrátane 
matracu 
vyhotovenie: R90/C04/STR 
š/v/h: 202/113/215 cm, ložná plocha: 200/110 cm

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 200/180 cm

399 €

369 €

299 €

*Zľava až do -15% 
sa nevzťahuje na výpredajový 

a dlhodobo zlacnený sortiment.

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

7990 € 6490 €

Séria POINT+UNO študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk

zľava na Sériu 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
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

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

polohovacia



% % % %%
% % % %

% % % %%

% % % %VÝPREDAJ
ZÁHRADNÉHO
NÁBYTKU  záhradný set CHELSEA

119€149€

 záhradný set 

ROSARIO BALCONY

119€149€
 záhradný set CORFU

289€379€

záhradný dvojsedák  

CORFU LOVE SEAT

139€189€

na vybraných 

predajniach

a e-shope

NA PROGRAM
ALEX

-15%
AŽ DO -15%

AŽ DO

NA PROGRAM
RIO

ALEX detská izba 
vyhotovenie: dub canyon/piesok

RIO študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino

Akcia platí od 15. 8. do 14. 9. 2018 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.

VŠETKY BYTOVÉ DOPLNKY 
Zľava sa nevzťahuje na akciový a výpredajový tovar.

-30%
AŽ DO

deco2018
DOMÁCNOSŤ

Bližšie informácie o súťaži hľadajte na www.decodom.sk

Získajte spät až 1000€ 
zo svojho nákupu.

Zľava platí na textil, kuchynské doplnky, hrnce, obrazy , dekorácie, lampy, posteľnú bielizeň, paplóny, vankúše, 
hodiny, úložné boxy, sklo a porcelán, dekoračné vankúše, závesy, uteráky, dekoračné predmety...


