
Platnosť akcie: 15. 9. - 14. 10. 2018

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Vyskúšajte a inšpirujte sa

našou novou aplikáciou 

3D NÁVRHY

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

-37%
KUCHYNE 
DECOPLAN
kuchyne na mieru

AŽ DO

ZĽAVA -10% 

NA CELÝ 
SORTIMENT 



-10% 

na všetky 
odsávace párˇ

názvu-1   1 28. 8. 2018   14:27:

Zľava až 10% 
na spotrebiče

2 farebné 
vyhotovenia 
kuchyne 
RADÚZA

4 farebné 
vyhotovenia 
kuchyne LADA

15 farebných 
vyhotovení 
kuchyne TILIA2

Kuchyňa TILIA2 
korpus: šedý kameň, predná plocha: dub halifax tabak/šedý kameň mat
zľava na kuchyňu TILIA 2 až do -32%

Kuchyňa LADA 
korpus: dub pílený bardolino, predná plocha: sahara
zľava na kuchyňu LADA až do -35%

Kuchyňa RADÚZA
korpus: kašmír
predná plocha: kašmír/dýha
zľava na kuchyňu RADÚZA až do -35%

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. 

*Akcia až do -20% neplatí na dlhodobo zlacnené stoly a stoličky a výpredajový sortiment.

-20% 
až do

na všetky 
stoly 
a stoličky

www.whirlpool.sk

Výhodná zľava 
až do -37% 
na kuchyne decoplan
Zľava až do -37% na kuchyne decoplan:
Vanila, Bela 
Zľava až do -35% na kuchyne decoplan:
Lada, Paula, Manila, Porta, Astória Bibana, Leandra, 
Raduza
Zľava až do -32% na kuchyne decoplan:
Lota, Jela, Katy, Cora, Gala, Zora, Dona, Tilia1,2 Elis, 
Ester, Iris, Carmen



ESL5335LOESL8356RO ESL7345RO

Umývačka riadu, 60 cm

www.electrolux.sk

Umývačka riadu, 60 cm 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

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 7/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550 
Hlučnosť (dB(A)): 42

Šírka umývačky (cm): 60
Počet programov/ teplôt: 6/5
Spotreba vody (l): 11
Rozmery V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550 
Hlučnosť (dB(A)): 46

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

Vďaka zásuvke na príbor je priestor umývačky 
optimálne využitý. Umývačka navyše pojme  
až 15 súprav riadu. Stropné sprchovacie rameno 
dokonale umyje váš príbor.

Technológia AirDry využíva na dokončenie
sušenia prirodzené prúdenie vzduchu. V poslednej
fáze programu otvorí dvierka na 10 cm a nechá ich
pootvorené, kým si na ne nenájdete čas.

469 EUR

399 EUR
693 EUR

589 EUR
611 EUR

519 EUR

3x lepšie vysušený riad  
s technológiou AirDry
• automatické otvorenie dvierok
• prirodzené prúdenie vzduchu
• riad bez škvŕn a šmúh
• úspora času a energie

Všetky uvedené umývačky majú technológiu AirDry

www.aeg.sk

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred skončením cyklu pootvorí 
dvierka na 10 centimetrov. Pôsobením prúdiaceho vzduchu sa riad 
prirodzene vysuší a zároveň sa zníži spotreba energie.

SteamPro 
Rúra SteamPro disponuje tromi režimami varenia a pečenia - prvý 
využíva horúci vzduch, druhý paru a tretí ich kombináciu.  
V kombinovanom režime rúra automaticky a presne vypočíta 
optimálny pomer ohrevu a pary.

Hob2Hood 
Vďaka funkcii Hob2Hood komunikuje odsávač pár s varným pan-
elom. Na začiatku varenia automaticky zapne a rozsvieti odsávač 
pár a nastaví stupeň odsávania podľa intenzity varenia. Odsávač pár 
je možné, samozrejme, ovládať aj manuálne.

AirDry
Umývačka s technológiou AirDry pred skončením cyklu pootvorí 
dvierka na 10 centimetrov. Pôsobením prúdiaceho vzduchu sa riad 
prirodzene vysuší a zároveň sa zníži spotreba energie.

Energetická trieda: A+++
Spotreba vody (l): 11
Hlučnosť (dB): 39
Počet programov/teplôt: 8/5

S rúrami SteamPro 
s funkciou SousVide 
dosiahnete výsledky, ktoré 
vám bežná rúra neumožní. 
Zatavené vákuové vrecká 
spomaľujú oxidáciu potravín 
a uchovávajú ich chuť, pričom 
sa teplota udržiava  
s presnosťou na pol stupňa. 

Dajte prednosť pare. Keď 
pripravujete pokrmy v parnej 
rúre SteamBoost s funkciou 
varenia v pare (100%), 
vďaka šetrnému postupu 
zostanú krásne krehké a 
nevysušia sa. Výsledky 
sú viditeľné okamžite. 
Para pomáha zachovať 
prirodzenú farbu vašich 
pokrmov, pokrmy vyzerajú 
rovnako dobre, ako chutia.

Technológia SteamBake
pridá na začiatku pečenia
k horúcemu vzduchu
aj paru, ktorá na pokrmoch
vytvorí chrumkavú kôrku
a nadýchanú mäkkú 
štruktúru vo vnútri pokrmu.
Prospeje i kysnutému cestu.

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 73/70
Energetická trieda: A+
Čistenie: para
Farba:  antikoro s povrchovou úpravou
proti odtlačkom prstov
Displej a ovládanie: otočný 
ovládač s LCD displejom

Energetická trieda: A+++
Spotreba vody (l): 10,2
Hlučnosť (dB): 44
Počet programov/teplôt: 6/4

Z A B U D O VAT E Ľ N Á  U M Ý VA Č K A 
6 0  C M  |  FSK93700P

Z A B U D O VAT E Ľ N Á  U M Ý VA Č K A 
6 0  C M  |  F S E 6 3 7 0 0 P

1479 EUR

1740 EUR

379 EUR

446 EUR

699 EUR

822 EUR

889 EUR

1046 EUR

5

ZÁRU
K

A
 N

A MOTOR IN
VERTOR

10
ROKOV

MULTIFUNKČNÁ PARNÁ RÚR A 
STEAMPRO |  BSK892330M

PLYNOV Ý VARNÝ PANEL 
HKB6 4 5 40NB

SteamBake
Technológia SteamBake pridá na začiatku pečenia k horúcemu 
vzduchu aj paru, ktorá na povrchu pokrmov vytvorí chrumkavú 
kôrku a zabezpečí mäkkú konzistenciu vo vnútri. Cesto vplyvom 
pary krásne dokysne a bude ešte nadýchanejšie a ľahšie.

SteamBoost
Rúra SteamBoost je vybavená parnými režimy, z pokrmov vyťažíte 
ešte viac chutí. Funguje rovnako ako tradičné rúry, ale k obvyklým 
funkciám navyše pridáva benefity pary.

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 74/71
Energetická trieda: A+
Čistenie: pyrolýza (2 cykly)
Farba:  antikoro s povrchovou úpravou
proti odtlačkom prstov
Displej a ovládanie: zasúvateľné ovládače

Vnútorný objem (hrubý/čistý) (l): 73/70
Energetická trieda: A+
Čistenie: para
Farba:  antikoro s povrchovou úpravou
proti odtlačkom prstov
Displej a ovládanie: otočný 
ovládač s LCD displejom

MULTIFUNKČNÁ PARNÁ RÚR A 
STEAMBAKE |  BPB351120M

MULTIFUNKČNÁ PARNÁ RÚR A 
STEAMBOOST |  BSK882320M

549 EUR

646 EUR

1259 EUR

1481 EUR
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Sous Vide

OBJAVTE KÚZLO PRÍPRAVY
POKRMOV S PARNÝMI RÚRAMI

Rozmery, Š x H (mm): 590 x 520
Ovládanie: otočné ovládače
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozmer: 
ĽP: veľký horák, 2 000 W / 80 mm
ĽZ: stredný horák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý horák, 1 000 W / 65 mm
PZ: stredný horák, 2 000 W / 80 mm

Koľkokrát 
v živote ste 
chceli byť 

odmenení?
Pri nákupe setu rúra, platňa a umývačka 
dostanete mikrovlnnú rúru VMT312X 
v hodnote 179 € len za 1€!

3
KOŠE

14
SAD

45 
dB

VDP 645 GX1
Plynová varná platňa

VT 658 BX
Elektrická rúra samostatná
      Dotykové ovládanie
     Prednastavené programy
     Multifunkčná rúra 11 funkcií
     Komfortné zatváranie dvierok

IM 651
Vstavaná integrovaná umývačka
      3 príborové zásuvky
      Samočistiaci � lter, tablety 3v1
      AUTO, ECO program
      Funkci Total Aqua Stop proti pretečeniu

ČESKÁ ZNAČKA•   P
R

É M I O V Á K VA LIT
A

   
•

VDI 643 X
Indukčná varná platňa

399 € 299 € 409 €

279 €

darček

darček



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

PRESTON LUX 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

ASTA leňoška
látka M05/OL24 
š/v/h: 161/ 94/70 cm 219 €

Tradičný slovenský výrobca nábytku

 DIEGO moderná rohová sedacia súprava 
(polohovanie opierok hlavy)
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
(možnosť vyhotovenia v koži)
š/v/h: 269/219 cm, ložná plocha: 183/122 cm
zľava na program DIEGO až do -20 %

s možnosťou 
vyhotovenia v koži

NA PROGRAMY
SEDAČIEK

-20%
AŽ DO

839 €

119 €
taburetka
vyhotovenie: 
M05/OL24 čierno-šedá 
š/v/h: 110/42/71 cm

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

319 €

JOY 
rohová sedacia súprava 
s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Neat 90 
š/v/h: 230/160 cm

259 €

MALAGA-LUX
rohová sedacia súprava 
s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 236/84/163 cm 
ložná plocha: 295/118 cm

689 €

679 €

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: New Yoek light grey

229 €

919 €

789 €

PARMA rozkladacia pružinová pohovka 
na každodenné spanie ( 2ks vankúšov)
vyhotovenie: ET23/141
š/v/h: 196/85/90 cm, ložná plocha: 195/140 cm

 TOULOUSE
sektorová sedacia súprava plná praktických funkcií
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/h: 330/240 cm, ložná plocha: 270/124 cm
zľava na program TOULOUSE až do -20 %

 SUZAN LUX sektorová sedacia súprava so širokým 
typovým plánom
(možnosť doobjednať záhlavníky s individuálnym umiestnením)
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h (L zostava): 347/92/228 cm, ložná plocha: 120/273 cm
zľava na program SUZAN LUX až do -20 %

MIMORIADNÁ
ponuka

SKVELÁ CENA
set 3+2

 KELLY pohodlná sedačka s polohovateľnými opierkami hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
3- kreslo š/v/h: 228/98/101 cm, 
2- kreslo š/v/h: 176/98/101 cm
ložná plocha: 195/138 cm
zľava na program KELLY až do -20 %

ATLANTA pohovka
systém rozkladu KLIK - KLAK 
vyhotovenie: Broma Cream Plain/ Escudo Black
š/v/h: 235/84/80 cm, ložná plocha: 193/115 cm



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++/  

720 €

569 €

822 €

639 €

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 €

LIBERTY komoda typ 21 
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón

LIBERTY kombinácia 07 
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm,  
vyhotovenie: 
biela arctic vysoký lesk/betón
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

CARIBIC kombinácia 01
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++/

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++/

399 €

359 €

599 €

479 €

119 €

185 €

59 €

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

HATTRICK komoda 51
š/v/h: 180/87,4/34,6 cm
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk

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

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

CARIBIC zrkadlo 61
š/v/h: 180/60/2,2 cm
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino

DENVER kombinácia 27
š/v/h: 335/190,1/50 cm, 
vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/
grafit 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

499 €

299 €
711 €

559 €

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

287 €

229 €

349 €

279 €

410 €

339 €

DENVER komoda typ 51 
š/v/h: 180,1/93,1/41,2 cm 
vyhotovenie: 
dub riviera mountain rustic/grafit 

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
ALFONSO

-15%
AŽ DO

NA PROGRAM
DENVER

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
BELANDO



ELIN kombinácia 20  
š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm 
korpus: kašmír raster 
predná plocha: kašmír raster
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/ 

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, B.BYSTRICA RADVAŇ PARK, tel.: 048/3810207, BRATISLAVA POLUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GA-
LÉRIA LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ružinov, 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++/

799 €

679 €

657 €

549 €

MAGIC komoda typ 53
š/v/h: 213,4/79,3/53,6 cm 
vyhotovenie: dub wotan/
biela arctic vysoký lesk

389 €

330 €

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++/

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++/

1022 €

649 €

LUXEMBURG kombinácia 16        
š/v/h: 300,4/208/52,8 cm       
vyhotovenie: dub grandson 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1029 €

799 €

861 €

699 €

LUXEMBURG komoda typ 51
š/v/h: 180,2/90,4/45,6 cm 
vyhotovenie: dub grandson

333 €

279 €

Séria Manhattan
Nábytková Séria Manhattan patrí k našim najpredávanejším 
modelom. Výnimočný dizajn tvorí reliéf na predných plochách 
skriniek, ktorý je osvetlený zabudovaným LED svietidlom. 
Pohodlnú manipuláciu so zásuvkami zabezpečuje brzdný 
a samodoťahovací systém s kovovými úchytkami. 
O bezpečnosť sa postará bezpečnostné sklo, ktoré je použité 
pri všetkých presklených dvierkach.

Sme špecialisti 
na komplexné vybavenie domácnosti .

770 €

549 €
Séria MANHATTAN 
kombinácia 36
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/
dub votan 
š/v/h: 362,7/206,6/50 cm, 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 

MANHATTAN komoda 21
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm
vyhotovenie: dub wotan/
biela arctic vysoký lesk

490 €

299 €

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
BANA

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
MANHATTAN

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
ELIN

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
MAGIC

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
LUXEMBURG



Séria NORDIC spálňa
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

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, NÁMESTOVO - SLOBYT Miestneho priemyslu 1140, tel: 043 5522033, mobil: 
0915819356, 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

ELIN spálňa, vyhotovenie: kašmír

Séria SPA spálňa 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 

Séria MODESTO spálňa
 vyhotovenie: san remo sand/bridlica

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: dub riviera mountainSéria TIROL pracovňa vyhotovenie: dub pílený schoko

Séria TIROL obývačka vyhotovenie: vanilka patina 

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

dub riviera
rustic

mountain

farebné vyhotovenia TIROL

NORDIC 
P 180 Comfort posteľ 
vyhotovenie: dub riviera 
rustic mountain
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm
(bez roštov a matracov)

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm. -15%
AŽ DO

NA SÉRIU
NORDIC

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
ELIN

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
SPA

-15%
AŽ DO

NA SÉRIU
MODESTO

-10%
AŽ DO

NA PROGRAM
TIROL



Zľava až do -20% 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

LIPARI celočalúnená dvojposteľ s roštom aj úložným priestorom  
vyhotovenie: hnedá alebo biela koženka 
(nohy strieborné, bez matracov, prehozu a dekorácii) 
š/v/h: 215/107/191 cm, ložná plocha: 200/180 cm

429 €

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

319 €OPTIMA celočalúnená posteľ
vyhotovenie: látka ET 100/C 03 
š/v/h: 118/91/208 cm, ložná plocha: 200/110 cm

NEO pružinový výklopná válenda
vyhotovenie: VN81/London new
š/v/h: 195/80/44 cm 9990 €

369 €

299 €
polohovacia

3299 €
Masív v ráme 
pevný laťový rošt v ráme vhodný 

pre pružinové alebo taštičkové matrace
š/v/h: 196/6,5/89 cm

Cena za 2 kusy 249 € 229 €

Sosna 1+1
sendvičový matrac s obojstrannou 7 zónovou rôzne tuhou profiláciou kvalitnej PUR peny 

v kombinácii s kvalitným jadrom PUR peny pre lepšie vystuženie matraca
obojstranne použiteľný a cenovo výhodný zdravotný matrac

odporučený rošt: lamelový, š/v/h: 200/18/90, 80 cm, nosnosť: 110kg

NÁŠ 
TIP!

7

199 €

Norte
robustný, supertuhý partnerský matrac bez lepidiel, vysoká tuhosť, v prateľnom poťahu

stred jadra je nelepená konštrukcia z peny FlexiFoam® s hrebeňovým spojom s vnútornými 
vetracími kanálikmi odporučený rošt: latkový alebo lamelový rošt 

š/v/h: 200/22/90 cm, nosnosť: 200 kg

Nosnost až 200kg

199 €

Decodom 
antibakterial visco

odzipsovateľný poťah Bamboo jadro pena LAZY FOAM, antibakterial PUR pena
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný

š/v/h: 200/20/90, 80 cm, nosnosť: 130kg

7790 €
Double klasik BV

lamelový rošt výklopný 
Výrazne dopomáha dosiahnutiu ideálnej podpory tela pri 

spánku. Ideálne pre penové a latexové matrace.
Hodí sa do postelí s úložným priestorom. š/h: 200/90 cm

- 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

zvýšené 
lôžko
60cm

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

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

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

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

typ P 140 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 147/88,6/214,7 cm UNO posteľ

180cm
160cm
140cm
120cm
90cm

231 €19635 € 38188 €32360 €

26250 €22313 € 404 €34340 €

351 €29835 €

AŽ DO-20%
NA MASÍVNE POSTELE

A NOČNÉ STOLÍKY

-15%
AŽ DO

NA PROGRAM
UNO

Viac farebných vyhotovení postelí UNO nádete na www.decodom.sk

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

319 € 299 €



ADELA kuchyňa minimax  
vyhotovenie: dub arlington/vanilka

nosnost
políc 25kg

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 POINT+UNO 
študentská izba
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino/biela arctic

UNO stôl typ 120 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

125 €11250 €

UNO stôl typ 120 V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

168 €15407 €

UNO stôl typ 160 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

139 €12510 €

UNO stôl typ 160 V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

203 €18270 €

UNO stôl typ K 2 L
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/195 cm

351 €31590 €

UNO kovový kontajner 
s peračníkom 
a uzamykaním
š/v/h: 39/56,5/55,3 cm

139 €12510 €

POINT kontajner
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 44,9/62,1/60 cm

15429 €11572 €

zľava na Sériu POINT až do -25 %  
zľava na stoly Série UNO až do -10 %

*Akcia až do -20% na kancelárske stoličky neplatí 
na stoličky dlhodobo zlacnené a výpredajový sortiment.     

na všetky 
kancelárske
stoličky

-20% 
až do

VŠETKY KATALÓGY NÁJDETE 
PRIAMO NA PREDAJNIACH 

ALEBO NA WWW.DECODOM.SK

Nový katalóg

HARMONICKÉ

BÝVANIE

s výberom nábytku 

pre Váš domov.

2018

Akcia platí od 15. 9. do 14.10. 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.

-10%
AŽ DO

NA PROGRAMY  
ADELA A JULA

-25%
AŽ DO

NA PROGRAMY
ŠTUDENTSKÝCH 
A DETSKÝCH IZIEB

-30% 
NA VŠETKY OBRAZY, RÁMY 
A NÁSTENNÉ DEKORÁCIE
Zľava sa nevzťahuje na tovar v akcii a vo výpredaji.

ilustračné 
fotografie


