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HARMONICKÉ
BÝVANIE
Inšpirácie pre váš domov

Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Vážení zákazníci,

ceníme si vašu dôveru, ktorú nám prejavujete keď si  

naším nábytkom zariaďujete svoj domov. Veríme, že s 

vami tvoríme rodinu, ktorej chceme podať pomocnú  

ruku a sprostredkovať dobré rady pri dôležitých  

rozhodnutiach, ku ktorým výber nábytku určite patrí. 

Vaša spokojnosť, o ktorej nás informujete nielen krátko  

po kúpe, ale často aj po dlhých rokoch používania  

kuchynskej linky, obývacieho programu alebo len jednej 

skrinky, nás presviedča o zmysluplnosti našej práce.

Preto som veľmi rád, že vám v mene všetkých  

zamestnancov spoločnosti Decodom môžem predstaviť  

náš nový katalóg Harmonické bývanie. Pri jeho tvorbe  

stáli špičkoví dizajnéri a skúsení inžinieri, ktorí do  

posledných detailov premysleli nové modely nábytku tak, 

aby boli nielen funkčné, ale zároveň spĺňali tie najvyššie 

estetické nároky. Tento rok sme sa zamerali práve na 

dizajn, ktorý prispieva k pocitu harmonickej domácnosti.  

Viaceré naše modely charakterizujú jednoduché oblé 

tvary a jemné frézovanie dvierok, ktoré si v predchá- 

dzajúcich rokoch získali priazeň mnohých z vás. V ponuke 

aj naďalej zostávajú obľúbené nábytkové série ako Tirol,  

Elin, Bana a Spa, ktoré oslovili aj odbornú verejnosť  

a získali viaceré ocenenia na výstavách nábytku.    

Nadväzujeme na viac ako storočnú tradíciu výroby  

nábytku v Topoľčanoch. Značka Decodom sa dlhodobo 

špecializuje na komplexné zariaďovanie interiérov a je 

zárukou bohatej ponuky nábytku a kvalitných služieb. 

Na jednom mieste si môžete zariadiť každú miestnosť 

svojej domácnosti. Pri výbere nábytku vám poradí náš 

profesionálny personál a z vášho sna o novom domove 

sa stane skutočnosť.

Domov, ktorý dýcha rodinnou pohodou, je zárukou  

šťastia a zmysluplného života. Sme veľmi radi, že aj my

môžeme byť súčasťou vášho Harmonického bývania. 

Ing. Rastislav Kukla
riaditeľ maloobchodnej siete

Služby Decodom

VYNÁŠKA TOVARU
V prípade objednania 

rozmernejšieho tovaru 
Vám tovar vynesieme 

do bytu.

SPLÁTKOVÝ PREDAJ
Až 88 možností splácania 

cez splátkový systém 
Quatro.

ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Akúkoľvek radu potrebujete, 
radi Vám poskytneme 
konzultáciu zadarmo.

DOPRAVA
Využite ponuku našej 

dopravnej služby. 
Tovar Vám prepravíme 

až domov.

ZÁKAZNÍCKA KARTA
Byť verným zákaznikom 

Decodomu sa oplatí! 

PLATBA KARTOU
Pre Vaše pohodlie a bezpečnosť 

akceptujeme všetky druhy 
platobných kariet.

BEZPLATNÁ INFOLINKA 
od 1000 - do 1800    

Tel: 0800 300 333

MONTÁŽ
Nechajte montáž nábytku na 

profesionálov a získajte 
trojročnú záruku.

MINI BYTOVÝ ARCHITEKT 
NÁBYTKU

Aby ste sa vedeli správne 
rozhodnúť, pripravili sme 

pre vás novú službu.

3D GRAFICKÝ NÁVRH
Vypracujeme vám nezáväzne 

3D grafický návrh vrátane 
kalkulácie zadarmo.

Sme špecialisti na komplexné 
vybavenie domácnosti .

KUCHYNE ONLINE  
Začanite plánovať vašu novú 

kuchynskú linku už doma.
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Séria TIROL spálňa vyhotovenie: dub bardolino schoko

TIROL konferenčný stôl typ 45
vyhotovenie: dub bardolino schoko
š/v/h:  112,5/50,6/65 cm

105€

Séria TIROL apartmán vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

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.

TIROL spálňa vyhotovenie: biela arctic     

TIROL vitrína typ 18
vyhotovenie: dub bardolino schoko 
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

376€

Ing. Petra Podobová
riaditeľka vývoja nábytku

TIROL jedálenský stôl 
š/v/h: 160/74,6/90 cm
vyhotovenie: biela arctic

TINA stolička 
š/v/h: 46/93/47 cm 
vyhotovenie: biela arctic

174€
cena od 9090€

Zariadiť svoj domov, tak aby bol skutočne miestom pohody a harmónie, je vďaka našim 
nábytkovým sériám veľmi príjemnou a vzrušujúcou úlohou. Pomocou sérií si môžete zariadiť 
každú miestnosť vášho interiéru v rovnakom dizajne, farbe a štýle. Ku každej sérii vám 
pomôžeme vybrať množstvo bytových dekorácií a doplnkov. Získate tak vkusne zariadenú 
domácnosť s nezameniteľným štýlom a šarmom.

Séria
Harmonický domov v jednom tóne

TIROL spálňa TIROL spálňa TIROL vyhotovenie:

cena od 559€

MARVEL 
komfortná sedacia súprava na drevených nožičkách
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 167/88/89 cm

množstvo

štýlových

doplnkov

TIROL komoda typ 22
vyhotovenie: dub bardolino schoko
š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

228€

VINOVO 
Sstolné svietidlo
vyhotovenie: 

oceľ tmavohnedá/sklo alabaster biela
rozmery: 44 x 25 cm

4599€

všetko 

v jednotnom

dizajne

a farbe

HOLLY eleganté kreslo 
v masívnom sedáku
vyhotovenie: možnosť výberu 
poťahového materiálu
š/v/h: 94/110/71 cm

cena od 329 €

HOLLY taburetka 
š/v/h: 45/60/44,5 cm

cena od 139 €
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KATY kúpelňa kombinácia 01
vyhotovenie: dub bardolino schoko
š/v/h: 179,8/207/46 cm

typ 01 
skrinka závesná

2ks dvere
š/v/h: 

40/192/30,2 cm

108 €

typ 03 
skrinka závesná

1 ks dvere
š/v/h: 

40/96/16,8 cm

50 €

typ 02 
skrinka závesná

1 ks dvere 
1 ks zásuvka

š/v/h: 
40/77/31 cm

61 €

typ 06 
zrkadlo
š/v/h: 

80/96/2,2 cm

50 €

typ 07 
skrinka spodná

umývadlová
2 ks zásuvka

š/v/h: 
79,8/62,6/45,6 cm

108 €

+ typ 37 
umývadlo

š/v/h: 80/8/46 cm

152 €

Séria TIROL spálňa vyhotovenie: vanilka patina

Séria TIROL detská izba
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic

Séria TIROL pracovňa, vyhotovenie: vanilka patina Séria TIROL obývačka vyhotovenie: vanilka patina

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

dub riviera
rustic

mountain

NOVINKA
2017

typ 18 
vitrína široká vysoká

š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

376€ 314€

typ 26
šatník široký

š/v/h:
107,6/196,6/62 cm

139€

typ 07
skrinka vysoká

š/v/h: 60,1/196,6/42 cm

typ 03
skrinka polovysoká

ľavá
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm

161€

typ 41 
panel s policou 108 cm

š/v/h: 107,6/20/19,6 cm

19€

typ 31
spodná skrinka 

pod TV
š/v/h: 107,6/50,6/50 cm

136€

Séria TIROL predsieň komb. 01 
vyhotovenie: dub rivier arustic mountain
š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

typ 72
šatník
š/v/h:

60,1/196,6/42 cm

202€

typ 73 
skrinka
š/v/h: 

107,6/50,6/42 cm

122€

typ 74 
vitrína široká vysoká

š/v/h: 
107,6/146/26,6 cm

103€

typ 61
stôl písací 128 cm

š/v/h: 128/76/62 cm

189€

typ 45
konferenčný stolík

š/v/h: 112,5/50,6/65 cm

105€

typ 22
komoda

š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

228€

typ P-180
dvojposteľ komfort 180 cm

(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 187/108,4/214,4 cm

225€

typ P-90
posteľ komfort 90cm

(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 90/108,4/214,4 cm

182€

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

farebné vyhotovenia TIROL



8 9

Séria Elin
Nábytková séria Elin si u našich zákazníkov našla 
trvalé miesto. Obľúbili si hlavne charakteristický 
dizajn, ktorého hlavnou črtou je jednoduché a nie 
hlboké frézovanie, trendové, tvarovo jednoduchšie 
horné rímsy a bočné pilastre, ktoré vytvárajú  
z jednotlivých prvkov zaujímavé solitéry v každej 
časti interiéru.

ELIN obývačka kombinácia 20 
vyhotovenie: kašmír
š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm

ELIN študentská izba 
vyhotovenie: kašmír

ELIN spálňa
vyhotovenie: kašmír

typ 21 
skrinka závesná (ľavá/pravá)
š/v/h: 100,1/102/37,7 cm

146€

typ 21 
skrinka závesná (ľavá/pravá)
š/v/h: 100,1/102/37,7 cm

typ 31 
skrinka na TV

š/v/h: 143,1/54,4/51,2 cm

181€

typ 42 
pa nel s policou

š/v/h: 180/27/19,6 cm

32€

typ 42 
pa nel s policou

typ 41 
panel s policou

š/v/h: 130/27/19,6 cm

24€

typ 41 
panel s policou

typ 51 
komoda

š/v/h: 177,4/77/37,7 cm

238€

typ 32
skrinka na TV

š/v/h: 177,4/60,9/51,2 cm

214€

typ 11
regál

š/v/h: 74,5/206,6/37,7 cm

154€

typ 04 
komoda (ľavá/pravá)

š/v/h: 74,5/141,2/37,7 cm

158€

typ 05
komoda (ľavá/pravá)

š/v/h: 100,1/125/37,7 cm

211€

typ 01 
vitrína (ľavá/pravá)

š/v/h: 74,5/206,6/37,7 cm

233€

3- kreslo 709€

Oland 
dizajnová sedacia súprava na drevených nožičkách
vyhotovenie:možnosť výberu poťahového materiálu
2 - kreslo š/v/h: 162/90/88 cm
3 - kreslo š/v/h: 232/97/88 cm

DUNDEE Stojace svietidlo
vyhotovenie: oceľ/mätová
rozmery: 135,5 x 60 cm

7490€

DUNDEE Stolné svietidlo
vyhotovenie: oceľ/mätová
rozmery: 40 x 29 cm

3499€

typ 07 
vitrína (ľavá/pravá)

š/v/h: 143,1/125/37,7 cm

287€

typ 08 
komoda

š/v/h: 151,5/125/37,7 cm

307€

2- kreslo 459€
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Ing. Marek Ašverus
manažér exportu

Séria Modesto
Ak máte radi jednoduché tvary, čistejšie línie a pred experimentmi dávate radšej prednosť klasike, 
nábytková séria Modesto od spoločnosti Decodom, ktorá predstavuje zaujímavé riešenie 
nielen pre vašu obývaciu izbu, vás určite nenechá chladnými. V sortimente nájdete modely  
s policami z priehľadného bezpečnostného skla, no ak vám tento materiál plne nevyhovuje,  
k dispozícii sú aj modely bez neho. 

Séria MODESTO kombinácia 110 
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm, vyhotovenie: san remo sand/bridlica (cena bez osvetlenia a doplnkov)      

Séria MODESTO obývačka kombinácia 01  
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm

702 € 589 €

808 € 679 €

Séria MODESTO obývačka kombinácia 02  
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm

721 € 599 €

tento výrobok
držíme skladom

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Séria MODESTO študentská izba, vyhotovenie: san remo sand/bridlica

Modesto + Enzo
MODESTO JS 120/80 jedálenský stôl
vyhotovenie: san remo sand (dub pílený bardolíno)
š/v/h: 120/78/80 cm

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

109 €
6490 €

Viacero možností šíriek stola: 

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

MODESTO komoda typ 51
3 dverová
vyhotovenie: 
san remo sand/optika bridlica
š/v/h: 149,9/86,6/47,6 cm

238 €

MODESTO KS konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand
š/v/h: 80 (110)/45,5/80 (70) cm

110x70 9990 €
80x80 9490 €

bridlicový
chrbát

zapustená 
úchytka

CHESTER Stolné svietidlo
vyhotovenie: oceľ čierna/meď
rozmery: 40 x 29 cm

4399 €

CHESTER
vyhotovenie:
rozmery:

€

CHESTER Stojace svietidlo
vyhotovenie: oceľ čierna/meď
rozmery: 135,5 x 60 cm

8990 €

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

199 €

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

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

6490 €

TOULOUSE sektorová sedacia súprava plná praktických funkcií
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/h: 330/240 cm, ložná plocha: 270/124 cm

cena od 2 816 €
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Séria Nordic
Nábytková séria Nordic od spoločnosti 
Decodom spĺňa všetky najnáročnejšie 
požiadavky. Vyniká svojou modernosťou, 
univerzálnosťou a kvalitou, vďaka čomu je 
vhodná takmer do každej domácnosti.  
V tejto sérii nábytku nájdete širokú ponuku 
menších a väčších, vysokých a nízkych vitrín, 
skriniek vhodných nielen na umiestnenie 
televízora, nástenné panely s policou, ktoré 
ponúknu domov Vašim knihám a rôznym 
dekoráciám.

Séria NORDIC obývačka kombinácia 10 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm 621 €429 € Séria NORDIC študentská izba, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain 

Séria NORDIC 
obývačka kombinácia 02 
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm 617 €429 €

Séria NORDIC 
obývačka kombinácia 07 
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 329/214/50,4 cm 647 €519 €

Ing. Ján Boledovič
marketingový riaditeľ

Sme špecialisti na komplexné 
vybavenie domácnosti .

280 €

NORDIC komoda 51
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 136,8/141,6/ 37,5cm 

Viacero možností šíriek: 

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

spevnená 
hrana 
hliníkovou 
lištou

zabudované
vnútorné 
osvetlenie

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 €

pino
aurélio

dub riviera
rustic

mountain

farebné vyhotovenia 
Série NORDIC

NORDIC 110 
konferenčný stolík
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 110/48,1/70 cm

110x70 9990 €
80x80 8990 €

BOCAL Stolné svietidlo
vyhotovenie: oceľ mosadz matná
rozmery: 28 x 11 cm

3499 €

zvýšená 
plocha

stola 55cm

vhodná 

na každodenné 

spanie ...

NIKA moderná sedacia súprava
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cm 
ložná plocha: 190/140cm

cena od 1 290 €

YEM klubové kresielko vhodné kamkoľvek
vyhotovenie: 
možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 68/67,5/65 cm 

cena od 169 €
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Séria NORDIC spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 

Séria NORDIC spálňa, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

Séria NORDIC študentská izba, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 

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

SPIRIT
elegantné jednolôžko s úložným 
priestorom vrátane matracu 
vyhotovenie: R90/C04/STR
š/v/h: 202/113/215 cm 
ložná plocha: 200/110 cm

289 €

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

NORDIC posteľ
P 180 Comfort 
vyhotovenie: pino aurélio/
koženka V05 capucino
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm 
(bez roštov s oblým čelom)

typ 03 vitrína vysoká
1dverová (ľavá)

š/v/h: 76,1/205,4/37,5 cm

204 €

typ 05 vitrína
2dverová (ľavá)

š/v/h: 106,1/141,6/37,5 cm

208 €

typ 08 vitrína
1dverová sklenená (pravá)

š/v/h: 106,1/141,6/37,5 cm

204 €

typ 13 regál vysoký
5 políc

š/v/h: 176,1/205,4/37,5 cm

182 €

typ 31 spodná skrinka
2 zásuvky

š/v/h: 131,5/53,4/50,4 cm

174 €

typ 41 panel s policou 120 cm
š/v/h: 120/28/17,6 cm

28 €

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

typ 5 DV + Nika
šatník 5x drevené dvere

š/v/h: 236/223,2/60,2 cm

540 €

typ 3 DV
šatník 3x drevené dvere

š/v/h: 147,5/223,2/60,2 cm

390 €

veľký 
úložny 
priestor

Séria NORDIC študentská izba, vyhotovenie: pino aurélio

CARETELLA Stolné svietidlo
vyhotovenie: oceľ matný nikel /biela
rozmery: 31 x 6,5 cm

3499 €
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Bana
Nový obývačkový program Bana, atraktívne riešenie do každej domácnosti. Nábytková séria Bana 
predstavuje novinku v portfóliu spoločnosti Decodom. Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu, príjemnej 
farebnosti a bohatej ponuke jednotlivých nábytkových prvkov nájde uplatnenie v každom súčasnom 
interiéri. V novom obývačkovom programe nájdete pestrý výber vitrín (aj závesných), komôd, skriniek 
pod TV či panelov s policou, konferenčné stolíky a jedálenské stoly

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

typ 03 
vitrína
š/v/h: 

105,1/202,9/42,2 cm

505 € 276 €

typ 07
vitrína
š/v/h:

65,1/128,7/42,2 cm

276 €

typ 08
vitrína
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

typ 16
komoda
š/v/h: 

105,1/128,7/42,2 cm

358 €

typ 17
skrinka 
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

312 €

typ 52
komoda
š/v/h: 

165/91,6/45,4 cm

394 €

typ 34
komoda
š/v/h: 

184,9/55/51,2 cm

261 €

typ 164
konferenčný stôl

š/v/h: 
90/40/90 cm

113 €

typ 165
konferenčný stôl

š/v/h: 
110/40/70 cm

162 €

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

BANA obývačka kombinácia 28 
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++/

BANA predsieň kombinácia 75 
š/v/h: 326,9/202,9/45,4 cm, korpus: pino aurélio, predná plocha: 
pino aurélio/san remo sand rustic (cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

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++/

1029 €799 €

€

MARIOT sektorová sedacia súprava na vyšších nožičkách 
3kr: 245/88/89, otoman: 204/88/89
vyhotovenie: látka R23 (možnosť výberu poťahového materiálu)

189 €typ 162 jedálenský stôl
š/v/h: 90/76/160 cm

233 €
266 €

typ 163 jedálenský stôl
š/v/h: 100/76/200 cm

typ 167 jedálenský stôl
š/v/h: 200/76/100 cm

97 €

typ 161 
jedálenská lavica

š/v/h: 160/45/43 cm

FONDACHELLI Stojace svietidlo
vyhotovenie: matný nikel/
textil biela-strieborná
rozmery: 151,5 x 51 cm

9990 €

3- kreslo 849 €
otoman 540 €
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Séria Spa
Nábytková séria Spa je medzi našimi zákazníkmi hodnotená na vysokej úrovni. 
Vyzdvihli najmä detail úchytky, ktorá je kompaktná s dvierkami a je aj z rovnakého materiálu. 
Tento prvok ju výrazne odlišuje od iných obývačiek. Výnimočným prvkom je reliéfový chrbát presklených 
vitrín, ktorý nádherne vynikne pri použití vnútorného osvetlenia. 
Širokou ponukou skriniek môžete zariadiť obývačku, spálňu, jedáleň a predsieň. 

Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

Séria SPA obývačka kombinácia 23
š/v/h: 342,1/204,6/50 cm
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson, 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm, 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

Peter Herda
riaditeľ predaja

923 €
679 €

879 €
649 €

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

SPA konferenčný stôl typ 65
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h:  110/40/70 cm

115 €

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

369 €
SPA šatník typ 91
1 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 65,1/220/65 cm

239 €

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

SPA konferenčný stôl typ 64
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h:  90/40/90 cm

119 €
SPA konferenčný stôl typ 65
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h:  110/40/70 cm

 typ 32

š/v/h:
141,1/52,2/50 cm

skrinka spodná
2 zásuvková

249 €

 typ 41

š/v/h:
140/24/20 cm

panel s policou

30 €

 typ 52

š/v/h:
166,7/84,2/37,2 cm

komoda
3 dverová

279 €

 typ 12

š/v/h:
65,1/141,8/37,2 cm

skrinka 1 dverová
pravá

189 €

 typ 14

š/v/h:
65,1/141,8/37,2 cm

vitrína 1 dverová
pravá

219 €

 typ 03

š/v/h:
100,1/204,6/37,2 cm

vitrína vysoká 
ľavá

411 €

 typ 01

š/v/h:
65,1/204,6/37,2 cm

vitrína vysoká 
ľavá

289 €

 typ 05

š/v/h:
65,1/204,6/37,2 cm

skrinka vysoká
niková

254 €

tento 
výrobok
držíme 

skladom

Séria SPA obývačka kombinácia 12 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 
š/v/h: 314,6/141,8/50 cm

739€549 €

LANTADA
stojace svietidlo
vyhotovenie: drevo orech/
textil šedohnedý
v/ø: 150/70 cm

129 €

SPA typ 62 jedálenský stôl 
š/v/h: 160/76/90 cm
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

VENDA stolička 
š/v/h: 45/97/57 cm 
vyhotovenie: 
pino aurélio/modena 90/kaiman 740

189 €
cena od 8790 €

189 €
8790 €

319 €

COMFORT 
komfortné rozkladacie relaxačné 
kreslo so širším sedením
vyhotovenie: London 303
š/v/h: 89/105/75 cm

polohuje sa opierka chrbta aj nohy

možnos� úplného sklopenia

detail
úchytky

3- kreslo 769 €
2- kreslo 470 €

taburetka 170 €

EGO sedačka 
3kr: 243/87/96 cm
2kr: 173/87/96 cm
tab: 96/44/46 cm
vyhotovenie: 
možnosť výberu poťahového materiálu
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Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 02B
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 01
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
š/v/h: 362,7/206,6/50 cm

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 19B
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit
š/v/h: 329,4/180/51,6 cm

1022 € 649 € 981 € 659 €

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 .

Peter Horňák
obchodný riaditeľ

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

typ 21 komoda
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

490€299 €

typ 51 komoda
š/v/h: 128,5/107,3/41,6 cm

399 €

typ 53 komoda
š/v/h: 128,5/107,3/41,6 cm

333 €

typ 52 komoda
š/v/h: 65,1/107,3/41,6 cm

249 €

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

389€299 €

typ 45 prádelník
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm

249€199 €

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 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++/

Séria MANHATTAN predsieň kombinácia 02
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený trüffel  
š/v/h: 195,1/206,6/41,6 cm 

588 € 399 €

1022 €649 €

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 02B
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit 
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm, (cena bez osvetlenia a doplnkov)     

1216 € 699 €

UP2
stojace svietidlo
vyhotovenie: 
matný nikel/plast sklo biela
v/ø: 176,5/27,5 cm

3999 €
HOLLY eleganté kreslo 
v masívnom sedáku
vyhotovenie: možnosť výberu 
poťahového materiálu
š/v/h: 94/110/71 cm

cena od 329 €cena od 99 €

THOMAS
konferenčný stôl
vyhotovenie: na výber 3 vyhotovenia
š/v/h: 110/27,6/68 cm

možnosť 
doobjednať 
kolieska4x

biela arctic

grafit

biela arctic

dub pílený
bardolino

biela arctic

dub pílený
trüffel

pino aurélio

dub nelson

biela arctic

dub wotan

farebné vyhotovenia MANHATTAN

BRANDON sektorová sedacia súprava
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm, ložná plocha: 197/123 cm

cena od 1 386 €

HOLLY taburetka 
š/v/h: 45/60/44,5 cm

cena od 139 €

BRANDON 
taburetka
š/v/h: 65/85 cm

159 €
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139 €

TOGO kombinácia 01
š/v/h: 290,3/206/49,8 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

555 €379 €

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++/

573 €359 € CARIBIC komoda 51
š/v/h: 180/90,9/39,6 cm
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk

185 €

BULL komoda 51
š/v/h: 163/92,2/42 cm
vyhotovenie: san remo sand/beton

269 €CARIBIC zrkadlo 61
š/v/h: 180/60/2,2 cm
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino

59 €

DANCE komoda 51
š/v/h: 180/90,9/39,6 cm
vyhotovenie: dub pílený bardolino/grafit vysoký lesk299 €DANCE kombinácia 01

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

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

559 €359 €

499 €299 €119 € 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

ALBI kombinácia 11
š/v/h: 286,2/208/51,8 cm
korpus: biela arctic, predná plocha: dub mountain/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

DALLAS kombinácia 03, 
š/v/h: 325/199,2/50,2 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/čierna štruktúrovaná 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

739 €579 €

BRUNO kombinácia 130, 
š/v/h: 330,3/201,6/50,2 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

711 €559 €799 €639 €

STELLATO
Stojace svietidlo
vyhotovenie: matný nikel/
sklo matné biele/drevo hnedé
rozmery: 159 x 50 cm

9990 €
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ALFONSO kombinácia 114 
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm
vyhotovenie: dub Wotan/čierna Supermat
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

ALFONSO komoda typ 51 
š/v/h: 180,1/91/43,8 cm 
vyhotovenie: dub Wotan/čierna Supermat

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

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

PARIS komoda typ 51 
š/v/h: 150,1/100,4/37,4 cm 
vyhotovenie: dub Wotan/grafit mat

720 €569 €

STROMBERG kombinácia 16
š/v/h: 346,2/206,6/51,2 cm, vyhotovenie: dub wotan
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/ 

PARIS kombinácia 27 
š/v/h: 305,2/209/50,2 cm, 
vyhotovenie: dub wottan/grafit mat
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

729 €579 € 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++/

711 €559 €

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++/

822 €639 €

TENO kombinácia 105 
š/v/h: 317/217,2/49 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

CABANA kombinácia 169 
š/v/h: 335,1/208,6/50 cm, vyhotovenie: dub wotan/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1291 €799 € 1057 €699 €

CITY kombinácia 01 + TYP 61 (nadstavec nad TV skrinku)    
š/v/h: 340,1/198,6/52 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub riviera mountain rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

999 €789 €740 €

287 € 410 €

349 €339 €

FONDACHELLI 
Stojace svietidlo
vyhotovenie: oceľ čierna/
textil čierna -meď
rozmery: 151,5 x 51 cm

9990 €
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cena od 145 €
SISA typ 62 konferenčný stôl
vyhotovenie: dub grandson
š/v/h: 65/115/44,8 cm

NOVINKA 2018 

ELIN konferenčný stôl
vyhotovenie: kašmír raster
š/v/h: 110(90)/40/70(90) cm 110x70 118 €

90x90 122 €ELIN konferenčný stôl 90x90 122

BANA konferenčný stôl
vyhotovenie: pino aurélio/dub san remo rustic
š/v/h: 110(90)/40/70(90) cm 110x70 162 €

90x90 113 €90x90 113

cena od 199 €
MAGIC typ 64 konferenčný stôl
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: x110,1/41,2/74,6 cm

NOVINKA 2018 

cena od 99 €
MARK konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand/grafit
š/v/h: 110,5/43/65,5 cm

cena od 129 €
SPOT konferenčný stôl
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: x90/40/90 cm

NOVINKA 2018 

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++/

BELAT kombinácia 30, š/v/h: 301,5/208/50 cm, 
orpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/oxid
(cena bez osvetlenia a doplnkov)/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

799 €

799 €

929 €
KATTIA kombinácia 07
/v/h: 320,3/207,4/50 cm
korpus: dub grandson predná plocha: dub grandson 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

PORTOS KS konferenčný stôl
vyhotovenie: dub canyon
na výber 6 farebných vyhotovení
š/v/h: 110/45/70 cm

cena od 6990 €
FUTURA II konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand/biela
na výber 13 farebných vyhotovení
š/v/h: 90/36,6/90 cm

NORDIC 110 konferenčný stôl
vyhotovenie: pino aurélio
na výber 6 farebných vyhotovení
š/v/h: 110(80)/46(55)/70(80) cm 110x70 9990 €

80x80 8990 €

pri rozmere stola 110x70cm

možnost objednat aj zvýšený 55cm

110x70 9990 €
80x80 9490 €

110x70 7990 €
80x80 7490 €

pri rozmere stola 110x70cm

možnost objednat aj zvýšený 55cm

MODESTO KS konferenčný stolík
vyhotovenie: san remo sand
na výber 2 farebné vyhotovenia
š/v/h: 110(80)/45,5/70(80) cm

NOVINKA 2018 

NOVINKA 2018 

NOVINKA 2018 
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389 €

Lyon
univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: hnedá látka 465-18
š/v/h: 235/82/85 cm 

ložná plocha: 202/137 cm

479 €

Anka
univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: látka Soro 90
š/v/h: 250/86/194 cm 

ložná plocha: 215/115 cm

549 €

Riva
rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: látka BE 23, nohy strieborné
š/v/h: 240/ 87/163 cm

ložná plocha: 195/118 cm

499 €

Tajfun
univerzálna rohová sedacia súprava

vyhotovenie:  42406-40626 čierno sivá
š/v/h: 272/88/200 cm 

ložná plocha:  224/128  cm

689 €

Malaga - Lux
rohová sedacia súprava s úložným priestorom

vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 246/83/183 cm,

ložná plocha: 200/120cm

569 €

Tamara
menšia rohová sedacia súprava rozkladacia 
s úložným priestorom, príležitostné lôžko 

vyhotovenie: Soro 40 žltá, (Soro 28 hnedá)
š/v/h: 250/90/157 cm

ložná plocha: 202/125 cm

729 €

Focus
rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy

vyhotovenie: Haiti 09 sivá
š/v/h: 255/98/195 cm 

ložná plocha: 120/198 cm

829 €

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

119 €

taburetka
vyhotovenie: M05/OL24 čierno-šedá 

š/v/h: 110/42/71 cm
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cena od2 023€

Fantasy
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu

rozmery: 343/88/266 cm, ložná plocha: 200/130 cm

cena od1 425 €

Geneza
sektorová sedacia súprava 

s odnímateľnými vankúšmi, na drevených nohách
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu

š/v/h (L zostava): 374/86/147 cm, ložná plocha: 122/145208 cm

cena od1 386€

Brandon
 sektorová sedacia súprava

vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 363/82/202 cm, ložná plocha: 197/123 cm

cena od 1 516€

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

3- kreslo 690 €

Klaudia
komfortná sedacia súprava rozkladacia s úložným priestorom 

s variabilitou zostáv z 18 -tich elemntov 
pohodlné sedenie zabezpečujú kvalitné vysokoelastické 

PUR peny a vlnité pružiny v sedáku
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 

3- kreslo š/v/h: 192/99/100 cm 
2- kreslo š/v/h: 140/99/100 cm 

kreslo š/v/h: 100/99/100 cm 
ložná plocha:130/185 cm

cena od1 539€

Dakar
sektorová sedacia súprava s vysokým 

komfortom sedenia a s vyvýšenou opierkou až 107 cm
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 

vyhotovenie: š/h: 242/270 cm, ložná plocha: 122/205 cm

cena od 1 137€

dizajnová sedacia súprava na drevených nožičkách.
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu

š/v/h: 3kreslo: 232/97/88 2kreslo: 162x90x88, 
1-kreslo: 87/87/88, taburet: 57/57/45

Oland

cena od1 229€

Horn
moderná rohová sedacia súprava (funkcia na spanie 

typu Delfin - matrac na lamelových roštoch)
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu

š/v/h: 273/91/222cm, ložná plocha: 200/130

2- kreslo 449 €
kreslo 300 €
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7990 €

Gama
kreslo

biela koženka 
čierna koženka, kapučino koženka

š/v/h: 74/72/67 cm

219 €

Asta
leňoška

látka M05/OL24
š/v/h: 161/ 94/70 cm

Armina 3+1+1
klasická sedacia súprava 3R+1+1

vyhotovenie: PW 03
rozmery: 3kreslo š/v: 196/98/94 cm, 1kreslo š/v: 91/98/94 cm

ložná plocha: 185/91 cm

479 €3kreslo
s rozťahom

1kreslo 180 €

cena od1 290 €

Nika
moderná sedacia súprava

 vhodná na každodenné spanie
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cmm, ložná plocha: 190/140cm

vhodná na každodenné 

spanie ...

3- kreslo 869 €

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 

na vyšších nožičkách
až 15 cm

219 €

Cyrus
pevné kreslo 

látka R29 (Z05 alebo N05)
š/v/h: 91/108/89 cm

taburetka
látka R29 (Z05 alebo N05)

š/v/h: 42/54/46 cm

6490 €

249 €

Relax
komfortné rozkladacie relaxačné kreslo

látka Bergamo 92
š/v/h: 89/105/65 cm

319 €

Comfort
komfortné rozkladacie relaxačné 

kreslo so širším sedením
vyhotovenie: London 303

š/v/h: 89/105/75 cm

Ego
sedacia súprava s variabilitou zostáv

vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
rozmery: 3kr: 243/87/96 cm, 2kr: 173/87/96 cm
tab: 96/44/46 cm, (možnosť doobjednať doplnky)

cena od1 222 €

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

Sione light

2- kreslo 589 €

3- kreslo 769 €
2- kreslo 470 €

taburetka 170 €
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Uno
Nový nábytkový program Uno od spoločnosti Decodom ponúka univerzálne riešenie do každej domácnosti. Svoje miesto nájde nielen  
v rodičovskej spálni, ale aj detskej, resp. študentskej izbe. Súčasťou série sú okrem postelí aj priestranné šatníky, police, nočný stolík  

a komoda, ktorú možno doplniť praktickým prebaľovacím pultom. Nové postele UNO prinášajú hneď niekoľko inovácií, vďaka ktorým bude váš 
spánok ešte príjemnejší. Jednoducho nastaviteľné podperné kovanie umožňuje vybrať si takú výšku, ktorá vám najlepšie vyhovuje. V novej 
sérii nechýbajú ani priestranné šatníkové skrine s posuvnými dverami, ktorých súčasťou sú police aj vešiakové tyče. Okrem jednofarebného 

vyhotovenia, môžete zvoliť aj zaujímavé riešenie, ktoré na predných plochách kombinuje dva rôzne vzájomne ladiace dekory.

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 €

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 €

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 €

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 €

UNO spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelsonUNO/POINT študentská izba, vyhotovenie: pdub pílený bardolino/biela arctic

UNO spálňa, vyhotovenie:  dub pílený bardolino schoko

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

26 €
UNO2 komoda 
4 zásuvková
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 
120,1/96/50 cm

193 €

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: 151,6/221,4/66 cm

429 €349 €

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

499 € 399 €

Typ VK 2Z-75 kontakner
(nevhodné pre UNO 150)
š/v/h: 73,4/36,7/49,5 cm

46 €

Typ VM-75 medzistena
š/v/h: 73,4/173,9/49,3 cm

40€
Typ VM-100 medzistena
š/v/h: 98,4/173,9/49,3 cm

40€

Typ VP-75 polica
š/v/h: 73,4/2,2/49,2 cm

30 €
Typ VP-100 polica
š/v/h: 98,4/2,2/49,2 cm

36 €

integrované 
dobrzďovanie 
dverí

kvalitné
hliníkové
vodiace lišty

UNO posteľ typ P 90/120/140/160/180 UP
vyhotovenie: dub bardolino schoko
š/v/h: 187/88,6/214,7 cm 

cena od 231 €
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nočný stolík  
š/v/h: 46/43/36 cm

37 €

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 €

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 €

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 €100 €251 €

Cassanova
Po celodennom zhone v práci a po prekonaní domácich povinností si každý rád nájde oázu, v ktorej by nabral silu na ďalší deň. Spálňa je 
ideálnym miestom na regeneráciu a oddych. Táto miestnosť má v našom interiéry vždy privátne postavenie a preto pri jej zariaďovaní musíme 
brať ohľad na množstvo drobností s dôrazom na ich funkčnosť a estetický vzhľad. Decodom vám pomôže zorientovať sa vo výbere správnej 
spálne a v predajniach si môžete vyskúšať posteľ a nábytok skôr ako bude u vás doma. Program Cassanova sa vyznačuje jednoduchým  
a nadčasovým dizajnom. Dvierka sú hladké a majú mierne zaoblené hrany. Každý prvok poskytuje maximum úžitku, variabilné šatníky 
množstvo úložného priestoru, komody prehľadné uloženie vecí, postele zdravý spánok a pohodlné vstávanie, nočné stolíky praktický priestor 
na drobnosti. 

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: jaseň coimbra CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: jaseň coimbra

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: jaseň coimbra

jaseň 
coimbra

dub 
pílený
bardolino

buk 07

farebné vyhotovenia 
CASSANOVA

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Aurélia
Spálňa Aurelia ponúka veľmi príjemnú kombináciu drevín dub nelson a pino aurelio, ktorá 
krásne vynikne ak si nad priestranný šatník zvolíte rampu s LED osvetlením. Ticho v spálni je 
dôležité a preto sú zásuvky na komode zabezpečené samodoťahom a brzdným mechanizmom. 
Trendovú líniu zvýrazňujú kovové úchytky. Oddych a relax v takto zariadenej spálni je vysoko 
návykový a budete mať problém ráno vstávať do práce alebo za povinnosťami. Vďaka našim 
dlhoročným skúsenostiam je spálňa vyrobená s maximálnym dôrazom na kvalitu a zmyslom pre pôvab.

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio

typ NS nočný stolík  
š/v/h: 46/42,9/36,4 cm

31 €

typ P 180 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
š/v/h: 187/88,6/214,7 cm

404 €

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

362 €

typ R-S1-D šatník
rohový prvok
š/v/h: 91//225/91 cm

244 €

typ KO4Z komoda 
4 zásuvková
š/v/h: 110,6/81,9/50 cm

148 €

doplnkové 
osvetlenie

zvýšená 
ložná 
plocha

pino
aurélio

farebné 
vyhotovenie
spálne
AURÉLIA

ROIA
stolné svietidlo
vyhotovenie: béžová
v/ø: 40/27 cm

4399€
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Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

Polohovanie 
pod hlavou

10
rokov záruka

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 200x180 cm

399 €

Simply

8990 €

výklopná pružinová váľanda s úložným priestorom
vyhotovenie: etna béžová

š/v/h: 194/38/80
 ložná plocha: 194/80 cm

celočalúnená posteľ
vyhotovenie: Nela šedočervená/Vento sivé 

š/v/h: 170/90/195 cm
ložná plocha: 160/195 cm

Diana

249 €

Betina
boxspringová, prevzdušnená posteľ 
vyhotovenie: koženka M04 hnedá

š/v/h: 185/114/202 cm, ložná plocha: 200/2x85 cm

349 €

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 €

výklopná pružinová váľanda s úložným priestorom
vyhotovenie: eva biela/vento sivé

š/v/h: 194/38/80 
ložná plocha: 194/80 cm

Solo

9990 €

Dalila
manželská čalúnená posteľ (na štýlových nožičkách)

vyhotovenie: M07/C10/buk
š/v/h: 140/104/220 

ložná plocha 152/220 cm

439 €

polohovacia váľanda s úložným priestorom
lamelový rošt, pružinový matrac, polohovanie pod hlavou a nohami 

vyhotovenie: Vento 12/Life 19 
š/v/h: 200/50/87cm

Rafael

189 €

Vegas
posteľ  (bez roštov, úložného priestoru 

a matracov)
vyhotovenie: slivka masív

š/v/h: 190/91/207 cm, ložná plocha: 180/200 cm

319 €

cena od 219 €

Cassa5
senior posteľ 

(bez roštu a s úložným priestorom)
vyhotovenie: dub canyon

(dub pílený bardolino, dub pílený schoko)
š/v/h: 187/91,3/215 cm

10

Luka
celočalúnená posteľ 

výklopné sendvičové matrace, lamelové rošty sa dajú polohovať 
pod hlavou aj nohami, bukové nohy, vyhotovenie: Tom/Rito hnedé, 

š/v/h: 198/95/180 cm, ložná plocha: 170/195 cm

399 €

Spirit
elegantné jednolôžko s úložným priestorom vrátane matracu 

vyhotovenie: R90/C04/STR
š/v/h: 202/113/215 cm 

ložná plocha: 200/110 cm

289 €

Optima
celočalúnená posteľ

vyhotovenie: látka ET 100/C 03 
š/v/h: 118/91/208 cm 

ložná plocha: 200/110 cm

319 €

7790 €

Double klasik BV
lamelový rošt výklopný 

Výrazne dopomáha dosiahnutie ideálnej podpory tela pri 
spánku. Ideálne pre penové a latexové matrace.

Hodí sa do postelí s úložným priestorom. š/h: 200/90 cm

Karma 5v
pevný rošt - 26 lamiel uložených v pružných dvojitých púzdrach,
vhodný pre penové, sendvičové, latexové a pružinové matrace 

š/v/h: 196/8,5/89 cm, pre lôžko: 200/90 cm, 

4499 €3999 €3299 €

Masív v ráme 
pevný laťový rošt v ráme vhodný 

pre pružinové alebo taštičkové matrace
š/v/h: 196/6,5/89 cm
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199 € 289 €

239 €

Ponte XXL
sendvičový ortopedický matrac pamäťová pena, pružná pena FLEXIFOAM

odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný, 
š/v/h: 200/20/90, 80 cm, nosnosť: 170kg

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

Kriváň
Antidekubitný ortopedický matrac s kvalitným 7 - zónovým taštičkovým jadrom od 

špičkového nemeckého výrobcu AGRO a obojstrannou doskou prírodného kokosového 
vlákna radí tento matrac k top matracom v kolekcii.
odporučený rošt: pevný, š/v/h: 200/18/90, 80 cm

Sokol S1000 
vysoko kvalitný ortopedický matrac so 7 - zónovým taštičkovým jadrom MULTIPOCKET, 
v kombinácii s komfortnou HR studenou penou rôznych tuhostí a jednostrannou vrstvou 

prírodného kokosového vlákna.
odporučený rošt: pevný, š/v/h: 200/18/90, 80 cm, nosnosť: 140kg

Ponte XXL

Lagos 

matrac 1+1
robustný matrac vyššej strednej tuhosti s rozdielnou profiláciou strán, (masážna Relax a 
AIR Force ) a pratelným poťahom s prírodnými extraktmi. Matrac má výborné hygienické, 

ortopedické a antialergické vlastnosti. š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť: 130 kg

Cena v prepočte za 1ks pri odbere 2ks
cena za 1 ks 249 €
cena za 2 ks 249 €

Cena v prepočte za 1ks pri odbere 2ks
cena za 1 ks 359 €
cena za 2 ks 359 €

Cena v prepočte za 1ks pri odbere 2ks
cena za 1 ks 

cena za 2 ks 

Guarda super 
matrac 1+1

robustný matrac vyššej strednej tuhosti s visco penou a rozdielnou profiláciou strán.
S pratelným poťahom. V panvovej oblasti vložená pena s pamäťou, ktorá reaguje na tlak a 

teplo tela. š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť :130 kg

Norte
robustný, supertuhý partnerský matrac bez lepidiel, vysokej tuhosti, v prateľnom poťahu

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

š/v/h: 200/22/90 cm, nosnosť: 200 kg

Kamzík 1+1
komfortný ortopedický partnerský matrac s vysoko kvalitnej studenej peny s profiláciou.

vynikajúca elasticita a tvarová stálosť matraca
matrac dvojitej tuhosti (odporúčaný pre páry s váhovým rozdielom)

odporučený rošt: lamelový, pevný š/v/h: 200/18/90, 80 cm, nosnosť: 130kg

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

319 €
Cena v prepočte za 1ks pri odbere 2ks

cena za 1 ks 269 €
cena za 2 ks 269 €

289 €13450 €
Cena v prepočte za 1ks pri odbere 2ks

cena za 1 ks 239 €
cena za 2 ks 239 €

259 €11950 €

12450 € 17950 €

169 €

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

NÁŠ 
TIP

169 € 299 €

239 €119 €

Decodom 
greengel kokos

 jadro matraca PUR pevnejšia PUR pena, exkluzívna hustá pena GREENGEL
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný

š/v/h: 200/18/90, 80 cm
nosnosť: 125kg

Lavender 
Spinal

poťah SILVER, duté PES vlákno, pena LAVENDER s vysokou hustotou
obsahuje esenciálne oleje s liečivými výťažkami z levandule

odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný
š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť: 150kg

Antibakterial Spinal
odzipsovateľný poťah OLIVA, duté PES vlákno, 

komfortná mäkčená pena NIGHTFLY, FYZIOSYSTÉM
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný

š/v/h: 200/20/90, 80 cm, nosnosť: 140kg

Decodom Airgel 
AIRGEL – pena výnimočná svojou prispôsobivosťou

Odzipsovateľný poťah ANTIALERGIC, tvarovo prešitý s klimatizačnou
výplňou a netkanou textíliou

odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný
š/v/h: 200/16/90, 80 cm, nosnosť: 125kg

7

299 

Nosnost až 200kg

3

7

5
rokov 
záruka

239 €

3999 €

London Air/Paris Air
Vyrobené z peny s tvarovou pamäťou LAZY-FOAM, ktorá reaguje na teplo
a záťaž, čím lepšie kopíruje a podopiera chrbticu v oblasti krčných stavcov.

Priečna perforácia zabezpečuje vysokú vzdušnosť vankúšov.
Poťahová látka: jemná zmesová tkanina 50% Ba /50% PES 

rozmer London Air š/v/h: 72/12/42 cm
rozmer Paris Air š/v/h: 60/11/43 cm

5690 €

Set Antistress
Antistresové paplóny a vankúše rušia negatívny 
vplyv elektrostatického náboja, ktorý spôsobuje 

svalové napätie, poruchy spánku a stres. 
Vhodné aj pre alergikov.

180x2002999 €

Chránič na matrac
nepremokavý, priedušný, hygienický, 

bariéra proti roztočom
š/h: 90/200 cm

š/h: 180/200 cm

90x2001499 €
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Séria Point
Solídny, kvalitný, nadčasový. Toto sú len tri z mnohých prívlastkov 
programu Point.  Základom dômyselnosti tohto programu je jeho 
typológia a kombinovateľnosť jednotlivých komponentov. Jeho 
všestranné využitie je podporené kresliacim 3D programom, v ktorom 
našim zákazníkom navrhujeme riešenie ich interiéru. Kvalita použitých 
materiálov zaraďuje tento program medzi TOP produkty na trhu. 
Pevnosť korpusov zabezpečuje materiál s hrúbkou 25 až 28 milimetrov, 
kvalitné vákuovo lisované predné plochy z drevovláknitej dosky sú ľahko 
udržiavateľné, bezpečnostné sklo v hliníkovom ráme a police s kovaním 
zamedzujúcim vypadnutiu ochraňujú vaše zdravie. S programom Point 
zariadite nielen obývačku, spálňu, šatník, študentskú či detskú izbu, 
predsieň, ale i reprezentačné miestnosti firmy, kancelárie, ordinácie alebo 
ambulancie. Point je jednoducho program s plnou výbavou - All inclusive.

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

nosnost
políc 25kg

Ing. František Kollár 
výrobný riaditeľ

Séria POINT študentská izba, vyhotovenie: biela arctic/marigold vysoký lesk/petrol

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Séria POINT pracovňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

petrol
grafit
vysoký
leskbuk

iconic
javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

89 €

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

WONDER
kancelárske otočné kreslo
vyhotovenie: sedák látka/operadlo 
látka a sieťovina 
š/v/h: 62/109/51 cm 
nosnosť: 120 kg

109 €

UNO stôl typ 90 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 90/74/75 cm

111 €

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

351 €

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

139 €

TEXAS 
vyhotovenie: čierna látka
š/v/h: 68/104/49 cm 
nosnosť: 120 kg

9990 €

UNO stôl typ 160 V1/V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

cena od139 €

UNO stôl typ 120 V1/V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

cena od125 €

UNO stôl typ 120 V1/V2

Kontajner
44,9/62,1/60 cm

POINT

15429 €

Kontajner so zámkom
44,9/62,1/60 cm

POINT

20152 €

Chief 3+2+1
klasická sedacia súprava 3+2+1

vyhotovenie: koženka MG17
rozmery: 

3kreslo š/v/h: 173/70,5/75 cm 
2kreslo š/v/h: 143/70,5/75 cm 
1kreslo š/v/h: 87/70,5/75 cm

199 €2kreslo

1kreslo 159 €

239 €3kreslo
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Play / Like
Za pekným dizajnom by mal byť skrytý premyslený systém výroby. Študentské izby sú vystavené vysokej záťaži a často krát, 
nás nábytok z detskej  izby sprevádza až do okamihu, kým sa z detskej izby neodsťahujeme do vlastných domácností. Preto venujte 
zvýšenú pozornosť materiálom, z ktorých je nábytok vyrobený. Vždy uprednostnite laminovanú drevotriesku pred lacnými papierovými 
povrchovými materiálmi. Aby všetko držalo tak ako má a aby sa všetko otváralo a hýbalo ako má, musí byť použité kvalitné kovanie od 
špičkových výrobcov. Program Like má moderné línie regálov v spojení s aktuálnymi tvarmi a materiálmi predných plôch v prírodných ale 
aj jednofarebných dekóroch. Komplexnosť tohto programu umožňuje takisto moderne a účelne zariadiť priestory detskej alebo študentskej 
izby. Nový nábytkový model Play je detský modulový systém. Na výber sú viaceré zostavy alebo si môžete vyskladať zostavu individuálne. 
Zostavu je možné objednať v prevedení pre dieťa alebo študenta.

Funky / ForYou
Detské a študentské izby sú pre vaše deti tým najdôležitejším miestom. Vykonávajú tu takmer všetky 
činnosti, hrajú sa, zbierajú vedomosti i relaxujú. Preto sa kladú na nábytok do detskej izby vysoké 
nároky. Nevyberá sa ľahko. Dôležité je, aby sa páčil deťom, musí však spĺňať aj prísne kritéria rodičov.  
Na dosiahnutie maximálnej spokojnosti na oboch stranách musí každý program detských  
a študentských izieb obsahovať množstvo variabilných prvkov, musí byť praktický, bezpečný, zdravotne 
neškodný, cenovo výhodný a kvalitne spracovaný. 

Play detská izba vyhotovenie: pino aurélio/wasabi

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

Séria LIKE detská izba 
vyhotovenie: 
pino aurélio/tyrkysová/wasabi

ABS hrana

kvalitné 
kovanie

samodoťah
s brzdou

pino 
aurélio

tyrkysová wasabifarebné 
vyhotovenia 

LIKE

FUNKY detská izba  vyhotovenie: woodline creme/bledofialová/tmavofialová

FOR YOU detská izba  vyhotovenie: biela arctic

Typ 07 skrinka vysoká 
š/v/h: 60,1/196,6/42 cm

Typ 26 šatník 2 dverový 
š/v/h: 107,6/196,6/62 cm

Typ 61 
písací stôl 

š/v/h: 128/76/62 cm

Typ 31 
skrinka na TV 

š/v/h: 107,6/50,6/42 cm

Typ 41 
panel policový 

š/v/h: 107,6/29,5/20,2 cm

Možnost 
dokúpit
rímsu 
typ105 
za 24 €

Možnost 
dokúpit
rímsu 
typ101 
za 18 €

Typ 27 
nočný stolík 

š/v/h: 60/50,6/42 cm

Typ 46 
zrkadlo 

š/v/h: 107,6/88,1/2,2 cm

Typ 21 
komoda 

š/v/h: 107,6/106,6/42 cm

174 € 39 € 133 € 79 € 71 € 205 €

139 €

297 €
7990€
7990 €

TENESSEE 
kancelárska stolička
vyhotovenie: 
čierna
š/v/h: 61/108,5/67 cm
nosnosť: 100 kg

0000€
149 €

OREGON 
kancelárska stolička
vyhotovenie: čierna/zelená/
oranžová
š/v/h: 68/119/48 cm
nosnosť: 110 kg

00000000

TRONDIO Stolné svietidlo
vyhotovenie: keramika /textil biela
rozmery: 27 x 15 cm

1099 €
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Alex / Rio
Obdobie, keď dieťa začne chodiť do školy, prináša do detských izieb nové 
prvky, ktoré doteraz v jeho privátnom priestore neboli potrebné. Priestor 
na hranie nahradí písací stôl a dizajn nábytku sa z pestrých motívov zmení 
na jednofarebne zladené tóny. Aj keď sa z detskej izby stane študentská 
izba stále to musí byť komplexný priestor, ktorý slúži hlavne na relax, a keď 
už príde na povinnosti, musia byť spravené v maximálnom pohodlí.

RIO REG 30 V 
regál vysoký

š/v/h: 30/188/28 cm 

49 €

RIO REG 85 V 
regál vysoký

š/v/h: 85/188/28 cm 

65 €

RIO KOM 2 DV 4 ZAS 
komoda 

š/v/h: 106,2/84,3/38cm 

99 €

RIO SAT 2 DV
šatník dvojdverový 

š/v/h: 85/188/50 cm 

99 €

RIO PS 1065 
písací stôl

š/v/h: 106,5/73,5/50,5cm 

69 €

RIO POL 1065 
závesná polica

š/v/h: 106,5/37,5/30 cm 

40 €

RIO POSTEĽ 90 
posteľ bez roštu a matraca

2 zásuvky
š/v/h: 204/56/96 cm 

119 €

289 €

Verona
rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Balaton 90/Balaton 25

š/v/h: 201/76/105 cm
ložná plocha: 200/155 cm

249 €

Sydney
rozkladacia pohovka s úložným priestorom

vyhotovenie: Tanzania sivá/Boss tmavo sivý, chrómové nohy 
š/v/h: 191/82/80 cm 

ložná plocha: 140/196 cm 

329 €

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 

499 €

Reina
trojkreslo s lôžkom na spanie, operadlové vankúše obsahujú 

silikonové guličky ktoré zvyšujú komfort sedačky
vyhotovenie: Bonn 40 žltá

š/v/h: 241/83/89 cm 
ložná plocha: 194/135 cm 

vyhotovenie: 

ložná plocha:

319 €

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

2299 €

TAURUS 
rokovacia stolička
vyhotovenie: modrá 
(šedá, čierna, bordová) 
š/v/h: 48/90/43 cm
nosnosť: 120 kg 2299 €
(šedá, čierna, bordová) 

RIO študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino

ALEX študentská izba
vyhotovenie: dub canyon/piesok

jednoduchý rozkladací 
mechanizmus AUTOMAT
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60 €

OP 610 W
Odsávač pár Mora
- 7 možností odťahu 
- osvetlenie 28W
- výkon 181 m3/h 
- hlučnosť 66 dB
- látkový filter proti mastnotám
- posuvné ovládanie                                  
Farba: biela
š/v/h: 60/13/50,5 cm

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. 

Prehľad prvkov NELA
demont

NELA
Minimax

BLANCO FLEX MINI drez
š/v/h: 78/15/43,5 cm 
nerez hladký, komplet sifón

29 €

H40
Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 40/57,9/29,6 cm

2650 €

H50
Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/57,9/29,6 cm

2970 €

H50Z
Skrinka horná, presklená
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/57,9/29,6 cm

3820 €

H50ZVV
Skrinka horná, vysoká, presklená 
1-dverová. (Ľ/P) 
š/v/h: 50/89,6/29,6 cm 

7310 €

H 60 
Skrinka horná
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 60/57,9/29,6 cm

35 €

H 60 NN 
Skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 60/29,2/29,6 cm

2760 € 

H 60 RM 
Horný rohový komplet dvoch 
1-dverových skriniek. (Ľ/P)
š/v/h: 60/57,9/60 cm

6040 €

H 60 N 
Skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 60/35,6/29,6 cm

2760 €

H 50 N 
Skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 50/35,6/29,6 cm

2760 €

H 100 Z 
Skrinka horná
presklená, 2-dverová.
š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

6570 €

H 100 
Skrinka horná
2-dverová.
š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

5410 €

S 40 3Z 
Skrinka spodná
3-zásuvková.
š/v/h: 40/82,3/52,6 cm

6150 €

S 50 
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

4450 €

S 50 DZ 
Skrinka spodná,
1-dverová, 1-zásuvková. (Ľ/P)
š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

5410 €

S 50 KDZ 
Skrinka spodná, koncová (Ľ/P)
s odpakovým košom Typ 300. 
š/v/h: 50/82,3/52,6 m

9860 €

S 60 
Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

4880 €

S 60 3Z 
Skrinka spodná,
3-zásuvková.
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

71 €

S 60 ER 
Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

3710 €

S 100 
Skrinka spodná,
2-dverová. 
š/v/h: 100/82,3/52,6 cm

71€

S 110 R 
Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 110/82,3/56 cm

6360 €

P2 50
Skrinka spodná
potravinová, 2-dverová (Ľ/P)
š/v/h: 50/207,2/56,6 cm

10170 €

CH 60 
Skrinka spodná,
pre vstavanú chladničku. (Ľ/P)
š/v/h: 60/207,2/56,6 cm

106 €

K 60 UV 
Kryt umývačky riadu vysoký
š/v/h: 59,7/82,3/1,6 cm

1380 €

K 60 U 
Kryt umývačky riadu
znížený.
š/v/h: 59,7/69,5/1,6 cm

1170 €

buk 07
/ buk 04

dub canyon
/ dub canyon

jaseň
/ dub tmavý

woodline creme
/ dub tmavý

farebné vyhotovenia NELA

FB 250 batéria   
chróm

29 €

FB 250 batéria FRANKE Eurostar ETN 610 drez 
š/v/h: 43,5/14/45,5 cm 
nerez

39 €

sorter Mini 
š/v/h: 40/31/29 cm 
plast

25 €

199 €

 E 120 AW 
Elektrický sporák Mora
- 4 liatinové platne
- klasická rúra
- ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
- praktický úložný priestor
Farba: biela
Objem: 68 l
Pripojenie do el. siete: 230/400 V
Príkon: 7,7 kW 
š/v/h: 50/85/60 cm
Energetická trieda A

229 €

K 162 AW
Kombinovaný sporák Mora
- 4 plynové horáky s poistkami STOP GAS
- Klasická rúra
- SMALTOVANÁ dvojdielna mriežka 
STABIL PLUS
- komfortné zatváranie dvierok
- integrované zapaľovanie horákov
- ECO CLEAN - funkcia na čistenie rúry
- regulácia teploty v rúre 50 – 275°C
- osvetlenie rúry
Farba: biela
Objem: 68 l
Pripojenie do el. siete: 230 V
Príkon: 2,2 kW 
š/v/h: 50/85/60 cm 
Energetická trieda A

269 €

VT 427 BX 
Vstavaná rúra MORA
- dotykové ovládanie hodín
- digitálne hodiny
- naprogramovanie času pečenia
- detský bezpečnostný zámok
- multifukčná rúra 8 funkcií
- možnosť regulácie teploty max. 275°C
- špeciálny program čistenia rúry Eco Clean
Farba: nerez
Max. príkon: 2,2 kW
Objem: 65 l
Zapojenie: 230 V
š/v/h: 60/60/56 cm
Energetická trieda A

249 €

VT 405 BX
Vstavaná rúra MORA
- multifukčná rúra 8 funkcií
- možnosť regulácie teploty max. 275°C
- špeciálny program čistenia rúry Eco Clean
Objem: 65 l
Farba: nerez
Zapojenie: 230 V
š/v/h: 60/60/56 cm
Energetická trieda A

169 €

VDS 632 C 
Vstavaná elektrická platňa Mora
- Počet varných zón 4
- Senzorové ovládanie 
- Detský zámok
- Ukazovateľ zvyškového tepla
Farba: čierna
Napätie: 230/400 V
Max. príkon: 6,9 kW
š/v/h: 59/5,5/60 cm

269 €

VDI 643 C
Indukčná vstavaná sklokeramická platňa MORA
- dotykové ovládanie 4 indukčných zón
- funkcia SPRINT (rýchle zvýšenie výkonu)
- funkcia Timer (časový spínač varných zón)
- ukazovateľ zvyškového tepla
- signalizácia funkcie
- detská bezpečnostná poistka
- automatické vypnutie indukčnej zóny 
(po odobratí nádoby z platne)
Farba: čierna
Napätie: 230/400 V
Max. príkon: 6,8 kW
š/v/h: 59,5/5,5/51 cm

129 €

VDP 645 X
Plynová varná platňa MORA
- plynové horáky s poistkami STOP GAS
- elektrické zapaľovanie horákov v gombíkoch
- dvojdielna varná mriežka
- elektrické - pripojenie plynu G1/2"
Farba: nerez
Napätie: 230 V
š/v/h: 58/5/51 cm

1
2 3

4

5

1

2

3

4

5

MODESTO predsieň kombinácia 02
š/v/h: 218,2/200/37,6 cm
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

POLO predsieň 
š/v/h: 265/200,4/35 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino
1. zrkadlo, š/v/h: 70/80/2 cm 30€, 2. vešiakový panel, š/v/h: 70/198,8/3,2 cm 39€
3. šatníková skriňa, š/v/h: 90/200,4/35 cm 99€, 4. komoda š/v/h: 105/79,5/35 cm 89€,
5. lavica, š/v/h: 70/40/31,8 cm 29€

BERLINGO predsieň kombinácia 01
š/v/h: 249,6/192,7/40 cm, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk
1. šatníková skriňa 1ks dvere, ramienko výsuvné š/v/h: 65/197/35,2 cm 129€,
2. vešiakový panel s odkladaciou policou, š/v/h: 85/123,3/35,2 cm 73€, 
3. komoda 1 zásuvka, 2 výklopné dvere, š/v/h: 72,7/109,2/35 cm 115€, 
4. zrkadlo 1 zásuvka, š/v/h: 56,6/80/2,2 cm 23€, 5. skrinka na topánky 1 zásuvka, 
š/v/h: 85/43,3/40 cm 59€

387 €329 €

K 162 AW

79 €

OP 621 W
Odsávač pár Mora
- 7 možností odťahu
- výkon 180 m3/h
- osvetlenie 28 W
- hlučnosť: 64 dB
- kovový filter proti mastnotám
- tlačidlové ovládanie
Farba: biela
š/v/h: 60/14/48,5 cm

NOVÁ GENERÁCIA INOVATÍVNYCH A KVALITNÝCH SPOTREBIČOV S TRADÍCIOU
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Dallas + Corina
DALLAS jedálenský stôl
dub pílený bardolino 
š/v/h: 120/75/80 cm

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

cena od 109 €
4599 €

Modesto + Enzo
MODESTO JS 120/80 jedálenský stôl
vyhotovenie: san remo sand (dub pílený bardolíno)
š/v/h: 120/78/80 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: canyon/M05, nelson/ET15
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

cena od 109 €
6490 €

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160x90 cm

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 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 €

Jonas + Goliat
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 €
5490 €

SARA jedálenský stôl (rozkladací)
vyhotovenie: výber morenia
š/v/h: 150 (+45)/75,5/90 cm

RONA stolička
vyhotovenie: dub pílený trüffel/Modena 21
š/v/h: 46/95/56 cm

cena od 329 €
cena od 9190 €

Sara + Rona

Q800 jedálenský stôl
vyhotovenie: možnosť výberu materiálu
š/v/h: 164/94/40 cm

PAMELA stolička
vyhotovenie: dub tmavý/kaiman 429
š/v/h: 44/91/56 cm

cena od 27945 €
cena od 119 €

Q800  + Pamela

MOST jedálenský stôl 
vyhotovenie: možnosť výberu materiálu
š/v/h: 164/94/40 cm

LILIANA stolička
vyhotovenie: buk masív/modena 35
š/v/h: 42/84/48 cm

cena od 34792 €
cena od 119 €

Most + Liliana
KAROLINA jedálenský stôl
vyhotovenie: biela arctic, vanilka patina
š/v/h: 130/75/90 cm

TATRA stolička
vyhotovenie: biela arctic, vanilka patina
š/v/h: 45/93/48 cm

299 €
5690 €

Karolina + Tatra

Viacero možností šíriek: 

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

9090 €

TINA jedálenská stolička
vyhotovenie: biela (orech)
š/v/h: 46/93/47 cm
nosnosť: 110 kg

9390 €

ELTON jedálenská stolička
vyhotovenie: buk morený (orech),
výber poťahových materiálov
š/v/h: 45/96/48 cm
nosnosť: 110 kg

5990 €

DELTA jedálenská stolička
vyhotovenie: buk morený (orech),
výber poťahových materiálov
š/v/h: 43/91/46 cm
nosnosť: 110 kg

8790 €

VENDA jedálenská stolička
vyhotovenie: 
modena90/kaiman740/pino aurélio
výber poťahových materiálov
š/v/h: 43/91/46 cm
nosnosť: 110 kg

129 €

ARIEN jedálenská stolička
vyhotovenie: buk/modrá látka
výber poťahových materiálov
š/v/h: 44/94/55 cm
nosnosť: 100 kg

129 €

DEXIA jedálenská stolička
vyhotovenie: orech/kaiman 710
výber poťahových materiálov
š/v/h: 56/86/54 cm
nosnosť: 110 kg

San remo 
sand

Prírodná

Grafit

Dub pílený
trüffel

Orech

Čerešňa

Dub tmavý

Jelša

Pino aurélio

Slivka

Dub pílený 
bardolino

Dub nelson

Biela

farebné vyhotovenia stoličiek

na výber z viac ako 

70 vyhotovení LÁTOK
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Akcia platí 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.

Všetky produkty z katalógu si môžete objednať 
na www.decodom.sk

Séria TIROL apartmán 
vyhotovenie: dub rivier arustic mountain

Nábytok pre všetky generácie .Nábytok pre všetky generácie .

SKALICA

TRENČÍN

PÚCHOV

PRIEVIDZA

MARTIN

ŽILINA

NÁMESTOVO

RUŽOMBEROK
POPRAD

ROŽŇAVA

MICHALOVCE

TOPOĽČANY

NITRA

KOMÁRNO

LEVICE

ZVOLEN

LUČENEC
RIMAVSKÁ SOBOTA

VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠAĽA

DUNAJSKÁ STREDA

HURBANOVO

TRNAVA

4x BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BARDEJOV

NOVÉ ZÁMKY

KOŠICE

Partnerské predajne DECODOM

Predajne DECODOM

Sídlo spoločnosti DECODOM

PREŠOV

PODUNAJSKÉ
BISKUPICE




