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Nová 
generácia 
kuchýň

KUCHYNE  XL

Počas 20 rokov sa kuchyne z Decodomu 
stali súčasťou mnohých slovenských, ale aj 
európskych rodín. Rozumieme individuálnym 
potrebám rodinného kruhu, a preto je ponuka 
kuchýň Decodom naozaj pestrá. 
Kuchyne Family sú veľmi flexibilné a ponúkajú 
veľa možností, aby ste si svoju kuchyňu mohli 
prispôsobiť na mieru svojim požiadavkám 
a potrebám. Ale vplyv zvyšujúcej sa populácie 
priniesol požiadavku na zmenu ergonómie 
skriniek. 
Prinášame novú generáciu kuchýň  Family XL 
a Family XL-T, optimálne kombinujú zväčšený 
objem úložného priestoru s vyššou pracovnou 
plochou.



KU
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Prinášame novú 
generáciu kuchýň  
Family XL, ktorá optimálne kombinuje zväčšený 
objem úložného priestoru s vyššou pracovnou 
plochou.
Zakladné parametre týchto kuchýň sú : 

 aplikovateľné pre všetky modely

 kuchýň Family

 zväčšená výška spodných skriniek 

 na 770 mm

 výška pracovnej plochy 934 mm

 zväčšená výška potravinových    

 a spotrebičových skriniek na 2018 mm 

 a 2210 mm

 zväčšená kapacita úložného priestoru

 o 20 l

 nové členenie zásuviek

 spodné skrinky kombinovateľné   

 so súčasnými hornými skrinkami





KUCHYNE  XL

Ester
08

Nadčasová kuchyňa s hladkými prednými plochami 
využíva možnosť kombinovať jednofarebné dekory 
s príjemnými drevodekormi. Priama zostava 
s pracovným ostrovom, ktorý má využitie aj 
na sedenie je vyskladaná zo skriniek generácie 
Family XL. Hladká plocha dvierok dá naplno 
vyniknúť tvaru úchytky, ktorá je v trendovom 
tmavom prevedení. 



vanilka
vysoký lesk

biela arctic
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

marigold
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

biela arctic kašmír

grafit dub arlingtondub bardolinomagnóliapino aurelio dub
san remo sand

dub wotan

09



Táto kuchyňa je stelesnením čistého a pokojného minimalizmu v prvotriednej 
kvalite. Nasýtite v nej svoj žalúdok aj dušu. „Jang“ pokojnej bielej má svoj 
kontrastný „Jin“ v dekore dreva a energickej tyrkysovej tapete. Predné plochy 
z akrylových dosiek predstavujú prémiový materiál, ktorý je na dotyk príjemný 
a zároveň vysoko odolný voči nárazu a oderom. Výhodou akrylu je aj vysoká 
stálosť farby pri vystavení slnečnému žiareniu a odolnosť voči zanechávaniu 
odtlačkov. Jednotný dojem zo zariadenia umocňuje jedálenský stôl vyrobený 
z rovnakého materiálu ako pracovná doska. Maximum úložného priestoru 
ponúka časť s elektrospotrebičmi. Predĺžením pracovnej dosky vznikol 
pracovný stôl, ktorý môže poslúžiť pri raňajkách alebo ako príležitostná 
kancelária na prácu z domu.

Ima
KUCHYNE  XL

10



EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.

biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

chromix 
strieborný

ferro bronzový jaseň horskýdub halifax 
biely

biela
polievaná

vysoký lesk
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Ima2
KUCHYNE  XL

12

Kompozícia horných skriniek po strop je veľmi 
praktická hlavne v malých priestoroch na zväčšenie 
úložného priestoru. Otvorené dispozície si v interiéroch 
našli svoje trvalé miesto. Vďaka univerzálnemu 
riešeniu skriniek kuchyňa v jednotnom dizajne môže 
byť prepojená s obývačkou alebo jedálňou. Obľúbený 
model IMA 2 s integrovanou úchytkou vo farbe titán je 
tiež v ponuke kuchýň Family XL. 



biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

chromix 
strieborný

ferro bronzový jaseň horskýdub halifax 
biely

biela
polievaná

vysoký lesk

13

EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.
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Katy
Kuchyňa pre nevyliečiteľných romantikov. Jemné línie frézovaných 
dvierok a decentné farby vám domov prinesú pokoj vidieka. 
Zdobené kovové úchytky sú šperkom týchto kuchýň, preto by bola 
škoda ich výber zanedbať. A že je z čoho vyberať. Pre rurálny štýl 
sú charakteristické aj sklenené vitríny. O poriadok sa postarajú 
prakticky rozložené zásuvky a skrinky za ozdobnými dvierkami. 
V takejto kuchyni sa budete cítiť zrelaxovaní a spätí s prírodou. A je 
jedno, či ste na chalupe alebo v mestskom byte. Vidiecke kuchyne 
vytvárajú v domácnosti vlastnú oázu pokoja. 

biela arctic dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

vanilka patinapino aurelio kašmír rastercosmos grey

14
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Kuchyne Family 
XL-T bezúchytková 
alternatíva otvárania
O tom, že v jednoduchosti je krása, sme sa 
presvedčili už mnohokrát. A pri kuchyniach 
zvlášť. Používame ich každý deň, niekedy v pokoji 
a inokedy zase pod tlakom hladnej rodiny.

Náš vývojový tím sleduje trendy, záleží im 
na vašom komforte, a preto ponúkame alternatívu 
otvárania dvierok. Dvierka sú bez úchytky, 
priebežný hliníkový T-profil vytvára priestor 
pre ich pohodlné uchytenie a otvorenie. T-profil 
je v ponuke v prevedení nerez, čierna a biela. 
Vyznačuje sa dlhou životnosťou a zároveň je 
dizajnovým prvkom modernej minimalistickej 
kuchyne.

Horné skrinky bez úchytky sa otvárajú pomocou 
systému TIP-ON alebo s elektrickou podporou 
SERVO-DRIVE. Stačí, ak na dvierka mierne 
zatlačíte. Týmto spôsobom dokážete skrinku 
otvoriť aj s plnými rukami.





KUCHYNE  XL-T

Jela
18 19

Model Jela ponúka nový odtieň cosmos grey v matnom 
prevedení. Kuchyňa navrhnutá v tomto modeli 
v kombinácii s T-profilom môže mať bezúchytkové 
otváranie. Tmavý odtieň cosmos grey v kombinácii 
s dekorom Dub Halifax biely zaujme na prvý pohľad 
zákazníka, ktorý chce kuchyňu jedinečného vzhľadu. 



šedý kameň
vysoký lesk

buk sandkašmír
vysoký lesk

dub craft tabakchromix 
strieborný

cosmos grey dub halifax 
biely



chromix
strieborný

ferro
bronzový

jaseň
horský

dub halifax 
biely

KUCHYNE  XL-T
20



Rea
21

Pravouhlé línie a hladký povrch kuchyne Rea je zaodetý 
do trendových farieb, ktoré sú inšpirované prírodou 
a konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. Betón, zelená 
lesná, hrdza a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný 
charakter, ktorý dotvára bezúchytkové prevedenie dvierok 
použitím horizontálnych a vertikálnych T-profilov.  Akcentom 
sú drevinové vzory duba a jaseňa.



KUCHYNE  XL-T
22

Kuchyňa, v ktorej sa snúbi moderný minimalizmus s dizajnovými prvkami. 
Dôraz sa kladie na funkčnosť a ľahkú udržateľnosť poriadku. Nie je tu nič 
navyše a všetko má svoje miesto. Zbytočnosti sú neprípustné. Integrované 
spotrebiče a bezúchytkové otváranie zabezpečujú absolútnu vizuálnu 
čistotu. Táto kuchyňa spĺňa kritériá náročných klientov, ktorí presne vedia, 
čo chcú. A rovnako, ako si v móde ženy prisvojili do svojho šatníka pôvodne 
rýdzo mužské prvky, nepochybujeme, že aj kuchyňa v pánskom štýle si 
nájde svoje nekompromisné fanúšičky. Je to predsa váš štýl, váš byt, vaša 
kuchyňa. Je to váš príbeh. 

Iris



23

biela polievaná
vysoký lesk

vanilka 
polievaná

vysoký lesk

chilli polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička vysoký 

lesk

biela polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

šedá polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná 
supermat

čierna 
polievaná
supermat

bridlica čierna dub
san remo sand

dub kronberg 
svetlý

dub wotan dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.
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KUCHYNE  XL-T
24

Kuchyňa, v ktorej sa snúbi moderný minimalizmus s dizajnovými prvkami. 
Dôraz sa kladie na funkčnosť a ľahkú udržateľnosť poriadku. Nie je tu nič 
navyše a všetko má svoje miesto. Zbytočnosti sú neprípustné. Integrované 
spotrebiče a bezúchytkové otváranie zabezpečujú absolútnu vizuálnu 
čistotu. Táto kuchyňa spĺňa kritériá náročných klientov, ktorí presne vedia, 
čo chcú. A rovnako, ako si v móde ženy prisvojili do svojho šatníka pôvodne 
rýdzo mužské prvky, nepochybujeme, že aj kuchyňa v pánskom štýle si 
nájde svoje nekompromisné fanúšičky. Je to predsa váš štýl, váš byt, vaša 
kuchyňa. Je to váš príbeh. 

Iris
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biela polievaná
vysoký lesk

vanilka 
polievaná

vysoký lesk

chilli polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička vysoký 

lesk

biela polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

šedá polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná 
supermat

čierna 
polievaná
supermat

bridlica čierna dub
san remo sand

dub kronberg 
svetlý

dub wotan dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.
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  Kuchyne

Viac ako 20 rokov vám prinášame kvalitné 
kuchyne, ktoré vyrábame s láskou k poctivému 
remeslu. Kuchyne Family ponúkajú nielen 
technické riešenia, ale aj širokú ponuku skriniek, 
modelov v rôznych atraktívnych tvaroch 
a dekoroch. 

24 modelov, portfólio pracovných dosiek 
a korpusov neustále aktualizujeme o trendové 
farby. Špecializujeme sa na výrobu kuchýň, 
ale zároveň si uvedomujeme aktuálne trendy 
v bývaní, ktoré snáď najviac charakterizuje 
prepojený priestor kuchyne a obývačky.

Harmonické spojenie týchto priestorov je možné 
vďaka unikátnemu interiérovému konceptu 
Route, ktorý sme vytvorili. Obývačka je vyrobená 
z rovnakých materiálov a dekorov ako kuchyňa 
a spoločne vytvárajú  harmonický celok.



MODERNÉ KUCHYNE





Re
a

32 33
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chromix
strieborný

ferro
bronzový

jaseň
horský

dub halifax 
biely

34



Rea
35

Pravouhlé línie a hladký povrch kuchyne Rea je zaodetý 
do trendových farieb, ktoré sú inšpirované prírodou 
a konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. Betón, zelená 
lesná, hrdza a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný 
charakter. Akcentom sú drevinové vzory duba a jaseňa.



Im
a

36
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biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

chromix 
strieborný

ferro
bronzový

jaseň
horský

dub halifax 
biely

biela
polievaná

vysoký lesk

38

EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.
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Ima
39

Minimalizmus v kuchyni je naplno realizovaný v novom modeli 
kuchyne Ima. Čerešničkou na torte nadčasových hladkých línií je 
použitie trendovej integrovanej úchytky nerezovej farby pre kuchyňu 
Ima alebo pre kuchyňu Ima 2 vo farbe titánu.



Ima2
40

Otvorené dispozície si v interiéroch našli svoje trvalé miesto. 
Vďaka univerzálnemu program ROUTE súčasťou kuchyne 
môže byť jedáleň, obývačka, ale aj home office kútik, ako 
je to v tejto kuchyni. Farebná paleta dekorov modelu IMA 2 
s integrovanou úchytkou je určená pre tých, čo sa neboja 
farieb a radi experimentujú. 



biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

chromix 
strieborný

ferro bronzový jaseň horskýdub halifax 
biely

biela
polievaná

vysoký lesk
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Ti
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KUCHYNE  XLKUCHYNE 





Tilia
bridlica čierna

dub riviera 
mountain

dub kronberg 
svetlý

dub
san remo sand

dub halifax 
tabak

dub  wotan

chilli
polievaná

vysoký lesk

biela
polievaná

vysoký lesk

vanilka 
polievaná

vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička

vysoký lesk

biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná 
supermat

šedá
polievaná
supermat

čierna 
polievaná
supermat

44

Prémiové materiály a technológie vytvárajú 
z napohľad bežnej kuchyne nevšedný skvost. Jemná 
elegancia vynikne aj vďaka úchytke zapustenej 
do hrany dvierok. Zadný panel za hornými skrinkami 
je použitý namiesto keramického obkladu.

EXTRA DEKORY – kolekcia rozšírená o ďalších 65 dekorov.  Viac na strane 150-151.
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Ti
lia

2
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bridlica čierna dub riviera 
mountain

dub kronberg 
svetlý

dub
san remo sand

dub halifax 
tabak

dub  wotan

chilli
polievaná

vysoký lesk

biela
polievaná

vysoký lesk

vanilka 
polievaná

vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička

vysoký lesk

biela
polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná 
supermat

šedá
polievaná
supermat

čierna 
polievaná
supermat

48
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Tilia 2
49

Len v kuchyni, ktorá sa vám páči, vám pôjde všetko 
jednoducho a s radosťou. Osobitý štýl kuchynských 
dvierok a ušľachtilá titánová farba úchytky vám splní sen 
o novej kuchyni. Plusom je vysoká variabilita a maximálne 
využitie priestoru vo vertikálnej rovine.



Es
te

r
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vanilka
vysoký lesk

biela arctic
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

marigold
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

biela arctic kašmír

grafit dub arlingtondub bardolinomagnóliapino aurelio dub
san remo sand

dub wotan

52



Ester
53

Elegantná a trendová kuchyňa využíva bezúchytkové 
otváranie dverí. Celkový jasne definovaný výraz 
nie je rušený ďalšími prvkami a preto naplno vynikne 
individuálny charakter tohto modelu, ktorý dotvárajú 
použité doplnky. Protiváhou k bielym predným plochám 
sú otvorené kovové regály, kamenný obklad, ale aj dekor 
kameňa na pracovnej doske.



Te
a

54
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Tea
56



cement plower mat dub kronberg 
svetlý

dub halifax 
tabak

mušľa
vysoký lesk

57

Trendový model kuchyne Tea je riešený veľkoryso 
hlavne v spodnej časti. Obľúbené usporiadanie 
skriniek do ostrovného riešenia prirodzene spája 
kuchynskú linku s obývačkou či jedálňou. Otváranie 
skriniek je riešené bezúchytkovým systémom.



58
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Ga
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Gala
60

Jemná a elegantná. Úchytky na hrane 
dvierok sú obľúbené hlavne kvôli 
pútavému estetickému vzhľadu, 
zvýrazňujúcemu jednotlivé línie. 
Jednoduchá údržba a vysoká bezpečnosť 
sú v tejto kategórii samozrejmosťou.



biela
vysoký lesk

šedá
vysoký lesk

pino aurelio šedý kameňkašmír dub arlingtonšedá diamant

61

ivory
vysoký lesk



El
is

62 63
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Elis
vanilka

vysoký lesk
biela arctic
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

biela arctic dub bardolino

64

Elis je kuchyňa neopakovateľného imidžu, 
pretože nie všetko musí byť skryté za dverami. 
Otvorené police dodajú kuchyni senzitívny 
vzhľad. Kombinácia lesklých plôch doplnená 
o matné vyhotovenia drevín vytvára kuchyňu 
s nevšednosťou a originalitou. 



65



Iri
s
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Iris
68

Vstúpte do sveta elegancie a komfortu. Vaša kuchyňa 
si zaslúži maximálnu pozornosť. Stále žiadaná kombinácia 
bielej s prvkami drevodekoru dodá interiéru dynamiku 
a potrebnú energiu. Hladká, čistá  línia kuchyne 
je dosiahnutá bezúchytkovým riešením zásuviek, ale aj 
horných výklopných skriniek.



biela polievaná
vysoký lesk

vanilka 
polievaná

vysoký lesk

chilli polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička vysoký 

lesk

biela polievaná
supermat 

kašmír 
polievaná
supermat

šedá polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná 
supermat

čierna 
polievaná
supermat

bridlica čierna dub
san remo sand

dub kronberg 
svetlý

dub wotan dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak
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Jela
72 73

Elegantná kombinácia drevodekorov 
s vysokolesklými dvierkami vás zaujme 
na prvý pohľad. V kombinácii s úchytkou 
podľa vášho výberu vám umožňuje 
popustiť uzdu fantázii a vytvoriť tak 
kuchyňu jedinečného vzhľadu.



šedý kameň
vysoký lesk

buk sandkašmír
vysoký lesk

dub craft tabakchromix 
strieborný

cosmos grey dub halifax 
biely



Le
an

dr
a

KUCHYNE  XLKUCHYNE 
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Leandra
76

Nadčasová kráska. Ani dlhé roky na trhu neuberajú tomuto 
modelu na kráse. Obmenou trendových dekorov si neustále 
dokáže udržať popredné miesto v srdciach našich zákazníkov. 
Špecificky zaoblené hrany, masívna hrúbka dverí, dekor 
prírodného dreva sú dôležitými znakmi dizajnu, ktorý sa tak 
ľahko neopozerá. 



vanilka dub san remo 
sand

dub riviera 
mountain

pino aurelio
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KUCHYNE  XLKUCHYNE 

Co
ra
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Cora
biela vysoký 

lesk
dub arlingtonšedý kameňkašmíršedá vysoký 

lesk
pino aurelio dub nelson dub bardolinošedá diamant
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Nadčasový dizajn hladkých predných plôch a technické 
prevedenie ABS hrán je zárukou dlhotrvajúcej kvality.
Kombinácia kašmíru a bieleho dekoru pino aurélio rozjasní 
každý interiér a je ľahko kombinovateľná s dekoračnými 
prvkami rôznych farieb. To predurčuje jej vhodnosť 
do otvorených dispozícií. 
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Carmen
vanilkabiela arctic magnólia dub san remo 

sandpino aureliokašmír
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Hranaté línie kuchynskej linky Carmen umocňujú akcentové boky, ktoré 
sú použité na ohraničenie jednotlivých blokov skriniek. Za pozornosť stojí 
aj integrovaný stôl vytvorený z jedného kusa pracovnej dosky. Jemné 
skosenie predných plôch dotvára moderný vzhľad a striedmu eleganciu.



KLASICKÉ 
KUCHYNE
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Lada
90

Kombinácia tradičných a moderných farieb dodá vášmu 
interiéru dynamiku, ktorá sa vám nikdy nezunuje. 
Otvorené zásuvky vizuálne odľahčujú ostrovček, ktorý 
poskytuje extra úložný a pracovný priestor.



biela arctic kašmír rastermagnólia cement
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Manila
94

Za jej vidieckym štýlom sa skrýva 
nefalšovaná radosť a pôžitok 
z varenia. Nebojte sa ju kombinovať 
s hi-tech zariadením. Jej čarovný 
vzhľad je dostatočne jednoduchý, aby 
ladil aj s najmodernejším vybavením.



magnólia vanilka patina plower matbiela arctic cosmos grey
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Lo
ta
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KUCHYNE  XLKUCHYNE 
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Lota
biela arctic cementkašmír fjordšedý kameň
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Jemné línie frézovaných dvierok a decentné farebné 
vyhotovenie majú priam liečivú silu. Vhodne zvolená 
úchytka tento dojem ešte podčiarkuje. Určite oceníte 
veľký ostrovček, ktorý veľkoryso dopĺňa hlavnú 
pracovnú plochu.
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t
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Rut magnólia cementfjord šedý kameň 
raster

102

Klasický rámový dizajn dvierok je nadčasový a vhodný 
do mnohých interiérov. Trendová ponuka farieb 
posúva model Rut do ponuky top kuchýň.
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plower mat dub kronberg 
svetlý

mušľa cosmos grey

106

Sima
Ak máte radi spojenie klasického dizajnu s modernými prvkami a 
trendovými dekormi, táto kuchyňa je práve pre vás. 
Odľahčená horná časť riešená policami, kompaktný príborník, ktorý 
poskytuje dostatok úložného priestoru, krásny masívny keramický drez, 
tmavé spotrebiče a k tomu odtieň dvierok cosmos grey, to sú prvky, 
ktoré tento klasický model robia neodolateľným. 
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KUCHYNE  XLKUCHYNE 



Katy

biela arctic dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

vanilka patinapino aurelio kašmír rastercosmos grey

110

Model Katy - kazetový tvar dverí s hlbším záfrezom vďaka 
farebným dekorom, ale aj mnohým detailom si drží popredné 
miesto v predaji klasických kuchýň. Kuchyňa je opticky príťažlivá, 
má v sebe eleganciu a správne zvolené doplnky to iba umocňujú. 
Kombináciou s programom TIROL je možné zariadiť priestor celého 
bytu v jednotnom dizajne. 
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Raduza dýha 
kašmír

dýha 
vanilka

115

Vlajková loď klasického vzhľadu. Táto kuchyňa v sebe spája eleganciu, tradičné 
materiály a najmodernejší technologický spôsob výroby. Dýhované predné plochy 
s hodnotnými technickými prvkami uspokoja aj náročnejšieho zákazníka. 
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Astoria
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Model charakterizuje obľúbený, tradičný frézovaný tvar dverí, police 
zaoblených tvarov, ozdobné pilastre a štýlová rímsa. V horných 
presklených skrinkách s vnútorným osvetlením pekne vynikne 
porcelán po babičke. Ak chcete mať romantickú kuchyňu, tento 
model vám ju určite vytvorí.  



dub bardolino dub riviera 
mountain

vanilka patina

pino aureliobiela arctic mušľa
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Bibiana
122

Tvar dverí pre zdôraznenie štýlu kuchyne urobí veľmi veľa. Deliaca mriežka na dverách 
so sklom jasne vyhraňuje štýl tejto kuchyne. V správnej kombinácii s úchytkami 
a rustikálnym digestorom je jasnou voľbou pre ľudí s vkusom pre pekné veci.



vanilka patina kašmír rasterdub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak

pino aurelio
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KUCHYNE  XLKUCHYNE 



Dona
dub san remo 

sand
šedá pino aurelio dub nelson
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Vybočte zo zaužívaných stereotypov 
a opustite zaužívané cestičky. Elektrická rúra 
so zabudovanou chladničkou je s kuchyňou 
netradične spojená otvorenými policami. Príjemná 
atmosféra a priateľská pohoda sa stanú vašimi 
každodennými spoločníkmi.
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Porta

vanilka vanilka patinapino aurelio dub bardolino

130

Línia horných skriniek zasahuje takmer až po podlahu 
a opticky ohraničuje kuchynskú linku v priestore. 
Kombináciou rovných pravouhlých línií výplní vlysov 
a trendových úchytiek sa jej dizajn ešte zvýrazňuje.
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Route
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Obývačka a kuchyňa sú už v dnešnej dobe 
prepojené do jedného celku. Pri zariaďovaní 
takýchto interiérov je priam nutnosť ponúknuť 
harmonicky zladený nábytok. Ladiť musí 
farba, povrchová úprava aj materiál.

Koncept nábytku Route spĺňa všetky tieto 
kritériá. Je v pravom zmysle slova krížencom 
obývačky a kuchyne. Pre zákazníka to 
znamená, že z každého kuchynského modelu 
si pomocou špeciálnych skriniek zariadi aj 
obývačku. Vysoká variabilita konceptu Route 
je priam stvorená pre kreatívne nápady.
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Vysoká variabilita farieb a štýlov
Najsilnejšou stránkou nábytkovej série Route je jeho 
stavebnicový princíp. Pri návrhu interiéru môžete 
kombinovať farbu korpusu a dvierok, skrinky pospájať 
do tvaru, ktorý bude zrkadlom vašej individuality a na dvierka 
umiestniť ľubovoľnú úchytku. Ak ste boli doteraz 
obmedzovaní presne stanovenými zostavami, tak teraz si 
môžete vytvoriť vlastný a jedinečný dizajn.

Návrh interiéru je realizovaný pomocou 3D grafického 
programu s aktívnou pomocou našich poradcov.
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Detaily robia kvalitu

Kuchyne z Decodomu 
dokážu veľa 
zaujímavých vecí:
1. SERVO-DRIVE na AVENTOS
Aj tie najväčšie čelá a výklopy sa otvárajú 
pomocou SERVO-DRIVE pre AVENTOS. 
O zatváranie sa postará vypínač na boku korpusu. 
S BLUMOTION je dovieranie jemné a tiché.

2. SERVO-DRIVE flex
O ľahké otváranie bezúchytkových integrovaných 
chladničiek sa postará elektrická podpora 
otvárania SERVO DRIVE flex. Ideálne riešenie pre kuchyne 
s puristickým bezúchytkovým dizajnom.

3. SERVO-DRIVE flex
Odpadkový kôš otvoríte aj s plnými rukami vďaka systému 
SERVO-DRIVE uno. Stačí krátke ťuknutie 
na čelo a výsuv sa automaticky otvára. Čelo 
zostáva čisté a všetko končí tam, kam patrí.

 MODERNÁ 
DOMÁCNOSŤ

A
TECHNOLÓGIE

2.



Detaily robia kvalitu
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3.

1.
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Detaily robia kvalitu

BEZÚCHYTKOVÝ 
VÝKLOPNÝ 

SYSTÉM

 jemný a tichý chod  

 elektrická podpora otvárania SERVO - DRIVE

 80.000 otváracích cyklov



Detaily robia kvalitu
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Detaily robia kvalitu
TECHNOLÓGIA 

LASEROM
OPRACOVANEJ 

HRANY

 trvalá a nulová špára 

 perfektný jednoliaty vzhľad

 vysoká odolnosť voči vode a teplote



Detaily robia kvalitu
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Detaily robia kvalitu
KOVOVÉ

ZÁSUVKY 
A VÝSUVY

BLUM

 jemné a tiché dovieranie 

 nosnosť zásuvky až 50 kg

 100.000 otváracích a zatváracích cyklov



Detaily robia kvalitu
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Detaily robia kvalitu
VNÚTORNÉ
ČLENENIE
ZÁSUVIEK

BLUM

 vysoký komfort pohybu 

 deliace misky z nehdrzavejúcej ocele

 protišmykové gumy



Detaily robia kvalitu
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Extra 
dekory

Kolekciu EXTRA DEKOROV sme zaradili 
pre najpredávanejšie modely 
IMA, IMA 2, TÍLIA, TÍLIA 2 a IRIS 
Jedná sa o rozšírenú ponuku 65 dekorov 
pre dané modely. Vybrali sme zemité unifarby, 
dekory v štruktúre trendových drevín a 
kameňov a betónových textúr . 
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dub dymový

orech 
dijon prírodný

blonde 
liberty elm

fineline créme

dub davos 
lanýž. hnedý

bamenda 
sivobéžová

orech elegance

čerešňa 
locarno

iron flow

dark artwoodlight atelier

bronze 
expres oak

orech predazzo
cognac 

castel oak

dark river cherry

light select 
walnut

borovice 
bramberg

fireside 
sel. walnut

platinum 
gran. oak

grey nordic wood

pearl 
artisa beech

light rock hickorydub patinovaný
cream 

loft pine pinie cascina

buk ellmau

shorewood

dark rockford hic.

smoked 
libery elm

silver 
liberty elm

vint. 
marine wood

white loft pine

beton chicago

gaštan kentucky
 pieskový

orech lincoln

dub halifax lazur.

jasan navarra

beton tmavosivý

hemlock láva

fossil evoke oak pinie pasadenabrest outback

chromix biely

robinie bran. 
lanýž. hnedá

dub halifax natur

javor hard 
šampanský

fabric atlas

orech pacifik 
prírodný

fabric graphite

orech pacifik 
tabakový

svetlo siváslonová kosť champagne taupe sivá arktická sivátitan lávová sivá
monumentálna 

sivá zelená verde

titan antracit
burgundská 

červená
hnedá cameroontmavohnedátyrolská modrá

biela akryl mat satin akryl matbiela akryl 
vysoký lesk

Extra dekory pre kuchyne IMA, IMA2, TILIA, TILIA2 a IRIS

Výhody akrylových povrchov
 vyššia odolnosť voči poškriabaniu  
 farebná stálosť – odolnosť voči UV žiareniu 
 zvýšená odolnosť voči chemikáliám  a  farbiacim látkam v kuchyni 



150

Pracovné 
dosky Pracovné dosky u nás nájdete v troch 

materiálových prevedeniach, 
ale s množstvom rôznych dekorov. 
Najpredávanejšie sú pracovné dosky 
vyhotovené z kvalitných drevotrieskových 
dosák, pričom ich povrch je upravený vysoko 
odolným vysokotlakovým (HPL) laminátom. V 
ponuke sú na výber aj žulové dosky alebo tzv. 
umelý kameň.
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Pracovné dosky

dub truffel

mramor carrara biely

dub kronberg svetlý

trento béžová

dub wotan

jaseň horský

calcite grey

tivoli béžové

metal rock antracitmetallo graubraunisodora béžová marmor meduno

dub nelsondub bardolino dub arlingtondub san remo sand

bridlica čierna

chromix strieborný

dub halifax biely

keramika antracitová

borovica rustic

bronzit hnedý

mephis terrazzo

concrete white

caruso

marmor medusatravertine cream tessina

dub halifax tabak

ferro bronzový

mramor ventura čierny

terrazzo triestino šedésahara

stone steel

mramor latina

pinia cascina

kašmír

Extra dekory pracovných dosiek

antracit texture

granit magma červený

prírodné drevené bloky

dub hunton tmavý

arabescato

granit magma šedý
pietra grigia
antracitová

dub oldtimer

granit vercelli antracit

drevo vintage natur

drevo vintage šedé

mramor florence šedý

tabacco

dub whiteriver
šedohnedý

titan

dub hlifax cínový

dub halifax natur
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mosadz patina/ bronzcín patina / vintage / satčierna / keramika nerez mat / nikel
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Úchytky

nerez leskalučierna / titán 
/ antracit / grafit

bielachróm lesk meď / patina 
/ keramika

Okrem moderných bezúchytkových variantov 
otvárania pomocou T- profilu, mechanickým 
PUSH systémom či elektrickou podporou 
otvárania SERVO – DRIVE, ponúka naše 
portfólio široký výber úchytiek rôznych štýlov 
od integrovaných úchytiek, až po ozdobné 
rustikálne, či malé knopky. Nezanedbajte 
výber úchytiek, predsa detail robí celok.



Kuchyne Family 2022
Kuchyne Family XL 2022

farebnosť: CMYK:  0-100-64-33 | RGB: 153-0-0 | červená Pantone 194 C 

Nákup na splátky
DECODOM, spol. s r.o. 
Pílska 7, 955 13 Topoľčany

info@decodom.sk 
https://www.facebook.com/Decodom/
https://www.instagram.com/decodom_sk/
bezplatná infolinka 0800 300 333

www.decodom.sk


