
- RUŽOMBEROK 
 Hurbanova 5 

kuchynské 
a interiérové štúdio 
 tel: 044/4303464 

mobil: 0901/919 821 
e-mail: moprk@decodom.sk

R-NÁBYTOK

- NÁMESTOVO
Miestneho priemyslu 1140

tel: 043 552 20 33 
mobil: 0915 819 356

e-mail: namestovo@slobyt.sk

SLOBYT

- PEZINOK 
Myslenická 2/C 902 01

NC Mólo

tel: 0918 555 449  
e-mail: predajnapk@monetix.sk 

www.monetix.sk

MONETIX

- SENEC 
Lichnerova 78 

tel: 0918 555 277  
e-mail: predajnasc@monetix.sk

www.monetix.sk 

MONETIX

- TRENČÍN 
 Soblahovská 3161 
centrum pod Juhom
tel: 0949 252 785  

e-mail: konatel@srdcedomova.sk
www.srdcedomova.sk

SRDCE DOMOVA

- RIMAVSKÁ SOBOTA
Hviezdoslavova 1A 

mobil: 0907 329 970
tel: 047 563 16 75

e-mail: inexa@inexasro.sk
www.inexasro.sk

INTERIÉROVÉ
ŠTÚDIO INEXA

- BRATISLAVA
OC Retro, Ružinov

Nevädzova 6

tel: 02 381047 57 
mobil: 0907 711 172

e-mail: kuchyne@bespokedesign.sk

BESPOKE
KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO

- MICHALOVCE
Sobranecká 5 
pri OD TESCO 

mobil 1: 0919 468 005 
mobil 2: 0910 870 486

e-mail: decohomejuhas@gmail.com

DECOHOME

- BARDEJOV 
Komenského 2756 

/AB-ečko/ 
 tel: 054/474 83 28 

mobil: 0903/653 703 
www.sknabytok.sk

STANISLAV KVOKAČKA 
- NÁBYTOK

- GIRALTOVCE 
Obchodný dom Jednota 

 tel: 054/732 27 24 
mobil: 0910/956 204 

e-mail: sknabytok@sknabytok.sk
www.sknabytok.sk

STANISLAV KVOKAČKA 
- NÁBYTOK

Platnosť akcie: 15. 9. - 14. 10. 2019

KUCHYNE ZA POLOVICU!

A K TOMU SKRINKA ZA 1€
Vyrobené na Slovensku

PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM

KUCHYNE ZA POLOVICU 
A  K TOMU SKRINKA ZA 1€

Viac informácií k akcii nádete 
v partnerských predajniach Decodom.



SMILE kuchyňa 
vyhotovenie: biela arctic matná/dub arlington

+ PRACOVNÁ 
DOSKA 

ZADARMO
KU KUCHYNIAM

SMILE A NELA

RÝ
CHLE

DODANIE

ilustračné foto
pracovnej dosky

Platí pri objednaní kuchyne nad 500€ po zľave. Akcia sa vzťahuje na pracovné dosky TRANI BEIGE.

NELA 210A, 
š/v/h: 210/201,7/60cm

vyhotovenie: dub tmavý/jaseň coimbra 

210 cm

Farebné vyhotovenie pracovnej dosky TRANI BEIGE
DETROIT kombinácia 22
š/v/h: 329,7/206,6/51,2 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/dub san remo rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program DETROIT až do -20%

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 74,5/206,6/42,2 cm 283 €226 € 
2. skrinka na TV TYP 32 
š/v/h: 139,7/62,6/51,2 cm 244 €195 €
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 180/27/19,6 cm 33 €26 € 
4. vitrína TYP 17 
š/v/h: 104,5/142,6/42,2 cm 287 €229 €

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++/
zľava na program DENVER až do -20%

1. vitrína TYP 22 
š/v/h: 45,1/123,1/38 cm 217 €173 € 
2. skrinka na TV TYP 35
š/v/h: 180,1/47/50 cm 257 €205 €
3. nádstavec na TV TYP 62 
š/v/h: 180/59,5/35,4 cm 70 €56 €
4. panel s policou TYP 44 
š/v/h: 180/67,2/21,8 cm 80 €64 € 

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

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 60,1/207,437,2 cm 244 €192 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 180,1/51,6/50 cm 215 €169 € 
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 200/24/19,6 cm 38 €30 €
4. vitrína TYP 03 
š/v/h: 90,1/140,2/37,2 cm 239 €188 €
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104 €83 €

Možnosť výberu
z 14 prvkov programu

RÝ
CHLE

DODANIE
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Možnosť výberu
z 13 prvkov programu

RÝ
CHLE

DODANIE
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NOVINKA
2019

Možnosť výberu
z 14 prvkov programu

RÝ
CHLE

DODANIE

MANHATTAN obývačka 36, 
š/v/h: 295,2/206,6/51,6 cm 
vyhotovenie: dub wotan/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MANHATTAN až do -20%

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 65,1/206,6/41,6 cm 305 €244 € 
2. skrinka spodná TYP 61 
š/v/h: 215/60/51,6 cm 397 €317 €
3. TV nádstavec TYP 43/44
š/v/h: 180/67,2/21,8 cm 84 €67 €

BANA kombinácia 60
š/v/h: 340,1/202,9/51,2 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/san remo rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/ 
zľava na program BANA až do -15% 

1

1

1

2

2

3

4

3

4

2

3

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 65,1/202,9/42,2 cm 395 €335 € 
2. skrinka spodná TYP 31 
š/v/h: 149,9/55/51,2 cm 238 €202 €
3. panel s policou TYP 42
š/v/h: 180/24/19,6 cm 35 €28 €
4. vitrína TYP 16
š/v/h: 105,1/128,7/42,2 cm 365 €310 €

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 65,1/204,8/37,6 cm 225 €191 € 
2. skrinka spodná TYP 31 
š/v/h: 135,1/52,4/50,4 cm 210 €178 €
3. panel s policou TYP 41
š/v/h: 135/36,4/18,8 cm 60 €51 €
4. vitrína TYP 04
š/v/h: 95,1/132,8/37,6 cm 220 €187 €

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%  

Možnosť výberu
z 58 prvkov programu

RÝ
CHLE

DODANIE

Možnosť výberu
z 37 prvkov programu

Možnosť výberu
z 30 prvkov programu

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

573 €

359 €
cena bez doplnkov

RÝ
CHLE

DODANIE

634 €

299 €
cena bez doplnkov

555 €

379 €
cena bez doplnkov

Možnosť výberu
z 10 prvkov programu Možnosť výberu

z 8 prvkov programu

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++/

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++/

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++/

TOGO komoda 51
š/v/h: 180/83,2/42,4 cm

257 €219 €

139 €
DANCE komoda 51
š/v/h: 180/90,9/39,6 cm

CARIBIC komoda 51
š/v/h: 180/90,9/39,6 cm

185 €

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE



Akcia platí od 15. 9. do 14. 10. 2019 alebo do vypredania zásob. Na kuchyne Family a kuchyňu Smile platnosť od 2. 8. do 14. 9. 2019. 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 Family, nevzťahuje sa na spotrebiče, drezy, batérie, odpadkové koše a služby.

 EMILY
vyhotovenie: jelša
š/v/h: 210/201,7/60cm

EVITA 2, š/v/h: 260,1/206/50,2 cm
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk

ALEX regál
vyhotovenie:  javor svetlý / vanilka
š/v/h: 80/220/24 cm

33613 €

139 €

299 €

149 €

kvalitné vákuovo 
lisované dvierka 

KATTIA kombinácia 07, š/v/h: 320,3/207,4/50 cm
vyhotovenie: dub grandson 

komoda TYP 51
š/v/h: 180,1/91,8/44 cm

947 €

399 €

376 €

149 €

POSLEDNÉ KUSY
ZA SKVELÉ CENY

farebné vyhotovenia regálu ALEX

79 €

3690 €
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DODANIE dub
nelson

dub
pílený

bardolino

dub 
pílený
schoko

pino
aurélio

biela 
arctic

farebné vyhotovenia UNOUNO spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

MULTI študentská izba, vyhotovenie: biela arctic
biela 
arctic

dub 
pílený
bardolino

buk 04

na program
MULTI

-20%

AŽ DO

na vybranéprvky UNO

-25%

AŽ DO

RÝ
CHLE

DODANIE

AURÉLIA študentská izba, vyhotovenie: dub pílený bardolino

na program 
AURÉLIA

-20%

AŽ DO

vysoká nosnosť 
políc až 25 kg

na program
POINT, POINT+

-25%

AŽ DO

POINT spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk

dub
pílený

bardolino

pino
aurélio

NOVÉ farebné vyhotovenie
spálne AURÉLIA

dub pílený bardolino

RÝ
CHLE

DODANIE
dub 
tmavý

vanilka

pino
aurélio

vanilka

maghreb

vanilka

javor 
svetlý

vanilka

woodline
creme

vanilka

šedá

vanilka

oliva
sevilla

vanilka


