
Tradičný slovenský výrobca nábytku
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Kuchyne vyladené 
pre každého

Už viac ako 20 rokov vám prinášame krásne 
a kvalitné kuchyne, ktoré vyrábame s láskou 
k poctivému remeslu. Spoznajte výnimočné 
riešenia, ktoré sme pripravili pre vašu 
maximálnu spokojnosť. 

Nové sú nielen technické riešenia, ale aj 
nádherné farebné vyhotovenia predných 
plôch, či už v drevitých dekoroch alebo  
v trendových farbách technických materiálov, 
ako sú betón, grafit a kov. Farebné riešenie 
nových kuchýň dokáže v každej domácnosti 
navodiť pocit pohody a prílev pozitívnej 
energie. 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 je vyrobený  
z rovnakých materiálov a farieb ako kuchyňa. 
Ako takýto interiér bude vyzerať, vám v našich 
predajniach ukážeme pomocou realistického 
grafického návrhu. 

Sme presvedčení o tom, že rodina a nám blízki 
ľudia majú v našich životoch nenahraditeľnú 
úlohu. Už od dávnych čias sa rodina schádzala 
v kuchyni, ktorá tvorí srdce domova. Kuchyňa 
je magické miesto, v ktorom sa dajú nájsť 
odpovede na vážne otázky, ale aj relax po 
náročnom dni v práci. V kuchyni robí dcéra 
svoje prvé objavy, keď s mamou pečie koláč 
podľa receptu starej mamy a syn s otcom rieši 
záhady prvej lásky.
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oxid 
červený

chromix 
strieborný

zelená 
lesná

ferro 
bronzový

jaseň 
horský

dub halifax 
biely

Pravouhlé línie a hladký povrch kuchyne Rea je zaodetý 
do trendových farieb, ktoré sú inšpirované prírodou a 
konštrukčnými materiálmi v našich interiéroch. Zelená lesná, 
hrdza, kov, betón a červený piesok dodajú kuchyni výnimočný 
charakter. Akcentom sú drevité vzory dubu a jaseňa.Rea
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biela  
polievaná
supermat 

oxid 
červený

kašmír 
polievaná
supermat 

zelená 
lesná

ferro 
bronzový

dub halifax 
biely

jaseň 
horský

chromix 
strieborný

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.Ima



kuchyne
14 15

Im
a2



kuchyne
16 17

biela  
polievaná
supermat 

oxid 
červený

kašmír 
polievaná
supermat 

zelená 
lesná

ferro 
bronzový

dub halifax 
biely

jaseň 
horský

chromix 
strieborný

Otvorené dispozície si v interiéroch našli svoje trvalé 
miesto. Vďaka univerzálnemu riešeniu skriniek si 
pravouhlé línie a čistý, ničím nerušený dizajn môžete 
dopriať v kuchyni aj v obývačke. Elegantné kovové 
prvky odľahčia celkovú hmotu priestoru. Integrované 
osvetlenie dodá nábytku punc luxusu.Ima2
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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.

Tilia 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

bridlica 
čierna

dub riviera  
mountain

dub 
kronberg 
svetlý

dub san 
remo sand

dub halifax 
tabak

dub wotan

čierna  
polievaná
supermat
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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

bridlica 
čierna

dub riviera  
mountain

dub 
kronberg 
svetlý

dub san 
remo sand

dub halifax 
tabak

dub wotančierna  
polievaná
supermat

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.

Tilia 2
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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  
arlington

dub  
bardolino

magnóliapino aurelio dub san  
remo sand

dub wotan

Elegantná a trendová kuchyňa využíva 
bezúchytkové otváranie dverí. Celkový jasne 
definovaný výraz tak nie je rušený ďalším 
prvkom a naplno tak vynikne individuálny 
charakter tohto modelu. Predné plochy 
v jednofarebných vyhotoveniach možno 
kombinovať s príjemnými drevodekormi.

Ester
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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.Tea cement plower mat dub kronberg 

svetlý
dub halifax  
tabak

mušľa
vysoký lesk
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Gala 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.

šedá 
vysoký lesk

ivory  
vysoký lesk

biela  
vysoký lesk

Dub  
arlington

kašmír
šedý 
kameň

pino aurelio šedá  
diamant
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Elis
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. 

grafit
vysoký lesk

vanilka 
vysoký lesk

biela arctic 
vysoký lesk

dub  
bardolino

pino aurelio
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Iris Vstúpte do sveta elegancie a komfortu. Vaša 
kuchyňa si zaslúži maximálnu pozornosť. 
Farebná kombinácia tmavej farby a drevodekoru 
dodá interiéru dynamiku a potrebnú energiu. 
Kovový regál v industriálnom štýle je praktický  
a opticky odľahčí hornú časť kuchynskej linky.

vanilka
polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná 
perlička
vysoký lesk

chilli 
polievaná
vysoký lesk

kašmír 
polievaná
supermat

šedý kameň 
polievaná
supermat

šedá 
polievaná
supermat

biela 
polievaná
supermat

biela  
polievaná
vysoký lesk

čierna 
polievaná 
supermat

bridlica 
čierna

dub  
kronberg 
svetlý

dub san 
remo sand

dub wotan dub riviera 
mountain

dub halifax 
tabak
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kašmír 
vysoký lesk

šedý kameň 
vysoký lesk

buk sand dub craft 
tabak

Jela 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.
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Leandra vanilka pino aurelio dub san 
remo sand

dub riviera 
mountain

Nadčasová kráska. Ani dlhé roky na trhu neuberajú 
tomuto dizajnu na kráse. Obmenou trendových 
dekorov si neustále dokáže udržať popredné 
miesto v srdciach našich zákazníkov. Jej čisté línie 
a špecificky zaoblené hrany dverí sú dôležitým 
rysom dizajnu, ktorý sa tak ľahko neopozerá.
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Cora
biela  
vysoký lesk

ivory  
vysoký lesk

kašmír dub  
bardolino

šedá  
vysoký lesk

šedý kameň dub 
arlington

piesok pino aureliošedá  
diamant

dub nelson

Nadčasový dizajn hladkých predných plôch a technické 
prevedenie ABS hrán je zárukou dlhotrvajúcej spokojnosti. 
Čistá biela farba rozjasní každý interiér a je ľahko 
kombinovateľná s dekoračnými doplnkami rôznych farieb.  
To ju predurčuje do otvorených dispozícií.
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Carmen
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.

biela arctic vanilka magnóliakašmír dub san 
remo sand

pino aurelio
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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 
raster

magnólia cement

Lada
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Manila 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. biela arctic magnólia vanilka 

patina
plower mat
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biela arctic cementkašmír fjordšedý kameň

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.

Lota
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Rut
Klasický rámový dizjan dvierok je nadčasový  
a vhodný do mnohých interiérov. Trendová ponuka 
farieb posúva model Rut do ponuky top kuchýň.

magnólia fjord cement šedý kameň 
raster
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Sima
plower mat

dub kronberg  
svetlý

mušľa

Ak máte radi spojenie klasického dizajnu 
s modernými doplnkami, je táto kuchyňa 
práve pre vás. Vďaka širokej ponuke skriniek 
využijete každé miesto v priestore. Nový 
model ocenila verejnosť a odborná porota na 
výstave Nábytok a bývanie v Nitre 2019.
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Katy
Milovníci klasického štýlu určite dajú prednosť práve 
tejto kuchyni. Vďaka mnohým detailom a farebným 
riešeniam pôsobí útulne a pohodlne. Je opticky 
príťažlivá, s nádychom elegancie, štýlová aj romantická.

biela arctic dub riviera  
mountain

dub halifax  
tabak

vanilka patinapino aurelio kašmír raster
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Raduza
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. 

dýha vanilka dýha kašmír
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mušlabiela arctic

dub riviera  
mountain

vanilka patina

pino aurelio

dub  
bardolino

Kuchyňu charakterizuje obľúbený tradičný frézovaný tvar dverí  
a police zaoblených tvarov. Jej eleganciu ešte stupňujú horné 
skrinky s presklenými dverami a vnútorným osvetlením, vďaka 
ktorému dokáže navodiť veľmi romantickú náladu.

Astoria
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Bibiana dub riviera  
mountain

dub halifax 
tabak

kašmír 
raster

vanilka patinapino aurelio

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.
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Dona
šedápiesok dub san 

remo sand
dub 
nelson

pino aurelio

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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vanilka pino aurelio vanilka 
patina

dub  
bardolino

Porta
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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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.

Unikátny interiérový 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.

Route
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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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Kuchyne vyladené pre všetkých

Tak ako kuchyňa tvorí srdce domácnosti, tak kuchynský nábytok 
tvorí srdce spoločnosti Decodom. 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 pestrá. 

Kuchyne Family sú najnovším členom rodiny kuchýň z Decodomu, 
ktoré generačne nahradili kuchyne Decoplan. Ako býva zvykom 
v dobrých rodinách, zdedili všetky dobré vlastnosti a vďaka 
modernej dobe získali množstvo výhod.

Teší nás, že aj naďalej môžeme patriť do vašej rodiny a byť jej 
dôležitou súčasťou.

Výhody kuchýň Family: široká ponuka
farieb  a modelov

moderný dizajn   
a dlhá životnosť

prehľadná a variabilná  
vnútorná výbava

individuálne 
ergonomické  riešenia

profesionálne
služby

životné
prostredie

inovatívna
technológia  výroby

kvalitné
vstupné  materiály 

kvalitné
zásuvkové kovanie

dlhoročná tradícia 
výroby kuchýň

vysoká kvalita
za prijateľnú cenu

Fa
m

ily



Drevoindustria, 1947

Decodom, 2013Mier, 1993Už v roku 1912 sa na mieste, kde stojí Decodom, vyrábali drevené parkety.

Dodnes možno nájsť  
v domácnostiach  
kvalitné kuchyne zo  
70., 80. a 90-tych 
rokov vyrobené 
v Topoľčanoch.

dlhoročná tradícia 
výroby kuchýň

Prvá parná píla 
na spracovanie 

masívneho dreva 
a výroba parkiet.

1912

V jubilejnom dvadsiatom roku 
prosperovania našej spoločnosti 

sme na trh uviedli novú generáciu 
kuchýň -  kuchyne Family.

2019

Po vojne vzniká fabrika 
s názvom Drevoindustria,

ktorá dala základ priemyselnému 
rozvoju v regióne.

1947

Pokračovaním v tradícii
výroby nábytku vzniká 

naša spoločnosť 
DECODOM.

1999

Investujeme do rozvoja 
maloobchodu.

Samostatná predajňa
a expedično-logistické centrum.

2005

Hit roku 1972

Progresívne zmeny vyústili 
do najznámejšej fabriky 

Československa a závod MIER kraľoval 
na domácom i zahraničnom trhu.

1958

kuchyne



928
typov skriniek

173
farieb predných plôch

35
farieb pracovných dosiek

11
farieb korpusov

25
modelov kuchýň

LEANDRA

GALA

SIMALOTA

IMA

TEAMANILA

IMA 2

TILIA

CORA

PORTA

IRIS

TILIA 2

DONA

RADUZA

JELAELIS

REA

KATYESTER

RUT

LADA

dokonale zladené s unikátnym 
interiérovým konceptom

ROUTE

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

ASTORIA BIBIANA CARMEN

široká ponuka
farieb  a modelov

ASTORIA
Cenová hladina: 4

dub bardolino
/DBAR/

dub riviera mountain
/DMON/

vanilka patina
/VPAT/

pino aurelio
/PINO/

biela arctic
/BIAA/

mušľa
/MUSE/

BIBIANA
Cenová hladina: 4

vanilka patina
/VPAT/

kašmír raster
/KASR/

dub riviera mountain /
DMON/

dub halifax tabak
/DHAT/

pino aurelio
/PINO/

CARMEN
Cenová hladina: 4

vanilka
/VANI/

biela arctic
/BIAA/

magnólia
/4MAGN/

dub san remo sand
/DSAN/

pino aurelio
/PINO/

kašmír
/KASM/

CORA
Cenová hladina: 3-4

ivory vysoký lesk
/IVOL/

biela vysoký lesk
/BIEL/

dub arlington
/DARL/

šedý kameň
/SEKA/

kašmír
/KASM/

šedá vysoký lesk
/SEDL/

pino aurelio
/PINO/

piesok 
/PIES/

dub nelson 
/DNLS/

dub bardolino
/DBAR/

šedá diamant
/SEDD/

DONA
Cenová hladina: 4

dub san remo sand
/DSAN/

piesková
/PIES/

šedá
/SEDA/

pino aurelio
/PINO/

dub nelson
/DNLS/

ELIS
Cenová hladina: 5

vanilka
vysoký lesk
/VAVL/

biela arctic
vysoký lesk
/BIAL/

grafit
vysoký lesk
/GRAL/

biela arctic
/BIAA/

dub bardolino
/DBAR/

ESTER
Cenová hladina: 6

vanilka
vysoký lesk
/VAVL/

biela arctic
vysoký lesk
/BIAL/

červená
vysoký lesk
/CERL/

grafit
vysoký lesk
/GRAL/

marigold
vysoký lesk
/MARL/

tmavohnedá
vysoký lesk
/THNL/

biela arctic
/BIAA/

kašmír
/KASM/

grafit 
/GRAF/

dub arlington
/DARL/

dub bardolino
/DBAR/

magnólia
/MAGN/

pino aurelio
/PINO/

dub san remo sand
/DSAN/

dub wotan
/DWOT/

GALA
Cenová hladina: 4-5

ivory vysoký lesk
/IVOL/

biela vysoký lesk
/BIEL/

šedá vysoký lesk
/SEDL/

pino aurelio
/PINO/

šedý kameň
/SEKA/

kašmír
/KASM/

dub arlington
/DARL/

šedá diamant
/SEDD/

IMA
Cenová hladina: X

biela polievaná
supermat 
/BIPS/

kašmír polievaná
supermat 
/KAPS/

oxid červený
/OXCE/

chromix strieborný
/ACST/

zelená lesná
/ZELE/

ferro bronzový
/AFBR/

jaseň horský
/JASH/

dub halifax biely
/DHAB/

IMA 2
Cenová hladina: X

biela polievaná
supermat 
/BIPS/

kašmír polievaná
supermat 
/KAPS/

oxid červený
/OXCE/

chromix strieborný
/ACST/

zelená lesná
/ZELE/

ferro bronzový
/AFBR/

jaseň horský
/JASH/

dub halifax biely
/DHAB/

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

Laserová hrana
Ako prví na Slovensku sme 
sprevádzkovali najmodernejšiu výrobnú 
linku vybavenú technológiou olepovania 
hrán laserom. Výsledkom precíznej 
práce je neviditeľný spoj a prvotriedna 
kvalita.
Laserovú hranu nájdete v kuchyniach:

Ima, Ima 2, Iris,
Tilia a Tilia 2.



MANILA
Cenová hladina: 4

magnólia
/MAGN/

vanilka patina
/VPAT/

plower mat
/PLOM/

biela arctic
/BIAA/

PORTA
Cenová hladina: 6

vanilka
/VANI/

vanilka patina
/VPAT/

pino aurelio
/PINO/

dub bardolino
/DBAR/

RADUZA
Cenová hladina: 6

dýha 
kašmír
/KASM/

dýha 
vanilka
/VANI/

SIMA
Cenová hladina: 6

plower mat
/PLOM/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

mušľa
/MUSE/

TEA
Cenová hladina: 6

cement
/CEME/

plower mat
/PLOM/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

dub halifax tabak
/DHAT/

mušľa
vysoký lesk
/MUSL/

TILIA
Cenová hladina: 5-7

bridlica čierna
/BRIC/

dub riviera mountain
/DMON/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

dub san remo sand
/DSAN/

dub halifax tabak
/DHAT/

dub wotan
/DWOT/

chilli polievaná
vysoký lesk
/CHPL/

biela polievaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka polievaná
vysoký lesk
/VAPL/

šedá polievaná perlička 
vysoký lesk
/PESL/

biela polievaná
supermat 
/BIPS/

kašmír polievaná
supermat 
/KAPS/

šedý kameň polievaná 
supermat 
/SKPS/

šedá polievaná
supermat
/SEPS/

čierna polievaná
supermat
/CIPM/

TILIA 2
Cenová hladina: 5-7

bridlica čierna
/BRIC/

dub riviera mountain
/DMON/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

dub san remo sand
/DSAN/

dub halifax tabak
/DHAT/

dub wotan
/DWOT/

chilli polievaná
vysoký lesk
/CHPL/

biela polievaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka polievaná
vysoký lesk
/VAPL/

šedá polievaná perlička 
vysoký lesk
/PESL/

biela polievaná
supermat 
/BIPS/

kašmír polievaná
supermat 
/KAPS/

šedý kameň polievaná 
supermat 
/SKPS/

šedá polievaná
supermat
/SEPS/

čierna polievaná
supermat
/CIPM/

DOSKY
PRACOVNÉ

KORPUSY vanilka
/MVAN/

tivoli béžové
/4UTI/

dub wotan
/AWOT/

borovica rustik
/BORR/

vanilka patina
/MVAP/

dub truffel
/UDTR/

ferro bronzový
/AFBR/

santuro antracit
/USAA/

dub halifax biely
/DHAB/

kašmír
/MKAS/

trento béžová
/4UTR/

calcite grey
/ACAG/

bronzit hnedý
/BROH/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

san remo sand
/AUSS/

bridlica čierna
/ABRC/

jaseň horský
/JASH/

caruso
/CARU/

šedý kameň
/MSEK/

isodora béžová
/4UIB/

cream tessina
/ACRT/

marmor medusa
/MARM/

dub bardolino
/MBAR/

dub arlington
/AUAR/

keramika antracitová
/AKEA/

concrete white
/CWHI/

marmor meduno
/MRME/

memphis terrazzo
/METE/

šedá onyx
/SEON/

santuro light grey
/USLG/

travertine
/ATRA/

copperfield
/COPP/

dub riviera mountain
/MMON/

dub nelson
/AUNL/

chromix strieborný
/ACST/

dub halifax tabak
/DHAT/

dub bardolino schoko
/ADBS/

dub kronberg svetlý
/ADKS/

biela arctic
/MBIA/

metallo grau braun
/4UMG/ /AUMG/

dub halifax tabak
/ATHO/

špárovka šedá
/SPAS/

pino aurelio
/MPIA/

dub bardolino
/4UDB/

sonnenberg spruce
/ASBS/

carrara royal
/CARR/

KATY
Cenová hladina: 6

biela arctic
/BIAA/

dub riviera mountain
/DMON/

dub halifax tabak
/DHAT/

vanilka patina
/VPAT/

pino aurelio
/PINO/

kašmír raster
/KASR/

LADA
Cenová hladina: 5

biela arctic
/BIAA/

kašmír raster
/KASR/

magnólia
/MAGN/

cement
/CEME/

LEANDRA
Cenová hladina: 5

vanilka
/VANI/

dub san remo sand
/DSAN/

dub riviera mountain
/DMON/

pino aurelio
/PINO/

LOTA
Cenová hladina: 6

biela arctic
/BIAA/

cement
/CEME/

kašmír
/KASM/

fjord
/FJOR/

šedý kameň
/SEKA/

JELA
Cenová hladina: 6

šedý kameň
vysoký lesk
/SKAL/

buk sand
/BKSD/

kašmír
vysoký lesk
/KASL/

dub craft tabak
/DCRT/

IRIS
Cenová hladina: 4-6

biela polievaná
vysoký lesk
/BIPL/

vanilka polievaná
vysoký lesk
/VAPL/

chilli polievaná
vysoký lesk
/CHPL/

šedá polievaná perlička 
vysoký lesk
/PESL/

biela polievaná
supermat 
/BPIS/

kašmír polievaná
supermat 
/KAPS/

šedá polievaná
supermat
/SEPS/

šedý kameň polievaná 
supermat 
/SKPS/

čierna polievaná
supermat
/CIPM/

bridlica čierna
/BRIC/

dub san remo sand
/DSAN/

dub kronberg svetlý
/DKRS/

dub wotan
/DWOT/

dub riviera mountain
/DMON/

dub halifax tabak
/DHAT/

RUT
Cenová hladina: X

magnólia
/MAGN/

cement
/CEME/

fjord
/FJOR/

šedý kameň raster
/SKAR/

NOVINKA*

REA
Cenová hladina: X

oxid červený
/OXCE/

chromix strieborný
/ACST/

zelená lesná
/ZELE/

ferro bronzový
/AFBR/

jaseň horský
/JASH/

dub halifax biely
/DHAB/

NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA* NOVINKA*

NOVINKA*NOVINKA*

NOVINKA* NOVINKA* NOVINKA*NOVINKA*

NOVINKA* NOVINKA*

NOVINKA*

NOVINKA*

* pracovné dosky s antibakteriálnym povrchom

* * ** **

*

*

*

*

Antibakteriálna  
úprava 

PerfectSense  
Premium Materiál PerfectSense 

Premium vďaka 
novému, kvalitnému 
zušľachteniu predstavuje 
úplne novú kategóriu 
v rámci materiálov na 
bázi dreva. Inovatívny 
povrch PerfectSense 
spája perfektný vzhľad 
s dokonalým pocitom na 
dotyk. Špeciálny proces 
povrchovej úpravy s UV  
technológiou výrazne 
zlepšuje povrch dosky 
PerfectSense. Vďaka 
tomuto inovatívnemu 
postupu sa aj 
do priemyselnej výroby 
podarilo dostať materiál 
s kvalitou na úrovni high-
end povrchov. Materiál 
PerfectSense Premium 
nájdete  v kuchyniach :

Ima, Ima 2, 
Iris, Tilia 
a Tilia 2.Pri výrobe pracovných 

dosiek sú ióny striebra 
pridávané do HPL laminátov. 
Výsledkom sú skvelé 
vlastnosti tohto povrchu: 
antibakteriálny, netoxický, 
bez škodlivých vplyvov na 
ľudí a životné prostredie. 
Využitie antibakteriálnych 
vlastností striebra je 
osvedčeným prostriedkom, 
ako redukovať výskyt 
baktérií. Ióny striebra sa 
viažu s určitými zložkami 
baktérií a zapríčiňujú ich 
odumieranie. Za 24 hodín 
dochádza k redukcii počtu 
baktérií tisícnásobne. 

99,9%
baktérií bude zničených.



Laserová technológia

Estetika a vysoká kvalita.

Výhodou laserového opracovania hrán 
je bezchybný spoj, ktorý okrem vysokej 
dizajnovej hodnoty prináša aj praktický 
význam. Spoj je vodotesný, kompaktný, 
odolný voči teplu, a preto mu nehrozí 
odlepenie ani pri umiestnení v blízkosti 
elektrospotrebičov alebo tepelných 
zdrojov.

laserová hrana
inovatívna
technológia  výroby

Do výslednej podoby kuchýň významne 
vstupuje aj technológia výroby. 
Modernizáciou nášho technického 
portfólia sa neustále snažíme zlepšovať 
výrobné procesy. Naším cieľom je
KVALITA a EFEKTIVITA.
Od nárezového centra cez vŕtacie centum, 
CNC frézy, laserové hranenie až po 
membránové vákuové lisovanie  
a následnú montáž a balenie. V každom 
bode výroby kontrolujeme kvalitu 
jednotlivých dielcov, zbierame dáta, 
vyhodnocujeme a zavádzame také 
opatrenia, aby výsledkom bola kvalitná 
a pekná kuchyňa.



Zásuvky TANDEMBOX - ANTARO
Jednotný systém. Najvšestrannejšie možnosti. TANDEMBOX, osvedčený kovový zásuvkový systém, ponúka široké spektrum 
použitia. Základom je vždy osvedčená korpusová lišta TANDEMBOX. Stará sa o jemný ľahučký chod a vysoký komfort pohybu.

Výrazné vylepšenie techniky
TANDEMBOX presviedča už veľa rokov vysokým komfortom obsluhy 
a univerzálnym dizajnom. Po technickom prepracovaní je zásuvkový 
systém na novej úrovni.

Príjemné otvorenie
Menšia sila na otvorenie a plynulejší prechod vo vznášavom pohybe 
zvyšujú komfort už pri otvorení.

Vylepšená kvalita
Optimalizované boky v kombinácii s novým upevnením čela 
sa zreteľne postarajú o väčšiu stabilizáciu.

Optimalizovaný vznášavý pohyb
Ďalšie vylepšenie komponentov v boku a korpusovej lište zdokonaľujú 
ľahký vznášavý chod TANDEMBOX-u a zaisťujú ešte väčšiu hladkosť.

Technológia TIP-ON

Pre funkčný komfort otvárania

Dvere, výklopy či systémy výsuvov: 
Kuchyňa bez úchytiek s integrovanou 
mechanickou podporou otvárania 
TIP-ON sa otvára jednoduchým 
ťuknutím. Na dovretie stačí jemné 
zatlačenie na čelo. Mechanizmus TIP-
ON zostáva plne funkčný, aj keď dvere, 
výklopy alebo výsuvy vytiahnete rukou.

kvalitné
zásuvkové kovanie

kuchyňa bez úchytiek

Kvalitné
kovanie
na celú

životnosť
nábytku.



Ponúkame vám moderné kuchyne, v ktorých sa v dokonalej harmónii spája estetika 
s funkčnosťou. Dobrá kuchyňa je nielen krásna, ale aj praktická. Premyslený systém 
vnútorného života sa hravo postará o poriadok a podporuje tak zjednodušenie pracovných 
úkonov. Ak máte všetko čo potrebujete v  dosahu svojich rúk, práca beží ako po masle.

prehľadná a variabilná  
vnútorná výbava

AMBIA - LINE
Poriadok v tej najkrajšej podobe.

ORGA - LINE
Inšpirujúci poriadok.

AGOFORM
Základný poriadok.

3
línie vnútorného vybavenia 1 2 3
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Základným predpokladom kvalitnej kuchyne sú prvotriedne materiály vstupujúce do 
procesu výroby. Výberu materiálov venujeme obrovskú pozornosť. Do kvality neustále 
investujeme, preto sú v našich výrobkoch komponenty iba od renomovaných značkových 
výrobcov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Vstupné materiály a komponenty 
pravidelne kontrolujeme, a preto vždy spĺňajú prísne európske normy. Nikdy nekupujeme 
pochybné a zdraviu škodlivé materiály. To je naša priorita.

Kuchyne sú našou srdcovou záležitosťou. Dbáme na maximálnu kvalitu všetkých 
aspektov výrobného procesu, preto sa nebojíme ponúknuť našim zákazníkom 
nadštadardnú záručnú dobu na naše kuchyne. Jedinou podmienkou je odborná 
montáž autorizovanými servisnými partnermi. Montáž nábytku vykonávajú školení 
pracovníci s dlhoročnou praxou. Sú vybavení profesionálnym náradím a vďaka ich 
skúsenostiam bude montáž pre vás jednoduchou záležitosťou.

Kvalita je najlepší recept
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Odolná pracovná doska s ABS alebo zaoblenou 
hranou. 

Flexibilné uchytenie podnože pre jednoduché 
a rýchle nasadenie.

Kovové zásuvky BLUM so zárukou počas celej 
životnosti a bezúdržbovým chodom.

Výškovo nastaviteľné nohy na kompenzáciu nerovnosti 
podlahy, výber dvoch výšok 124 mm a 180 mm.

Vysoká nosnosť zásuviek, spolu až 130 kg.

TIP-ON BLUMOTION kombinácia ľahkého otvárania 
a zatvárania bez úchytky.

Silikónový tlmič integrovaný do prednej plochy pre 
ešte jemnejšie zatváranie.

Pevná konštrukcia korpusu tvorená drevennými 
kolíkmi, spojovacím kovaním a chrbátom v drážke.
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Prvotriedny konštrukčný materiál. Laminovaná 
drevotriesková doska hrúbky 16 mm.

Kovanie pre zavesenie skrinky dimenzované na záťaž 
až 70 kg, s možnosťou výškového nastavenia.

ABS hrana na všetkých namáhaných 
častiach skrinky.

Závesy dverí BLUM s integrovaným tlmením  
a zárukou počas celej životnosti.

Šesťbodové spojenie častí korpusu a chrbát  
v drážke zabezpečujú pevnú konštrukciu.

Nosnosť police 15 kg. Bezpečnostné podložky zaistia 
policu proti posunu. 

Silikónový tlmič integrovaný do dverí pre ich 
komfortné zatváranie.

Možnosť individuálneho nastavenia pozície police.

kvalitné
vstupné  materiály 

ZÁR UKA

ROKY3



Ergonomické roviny
Rozdeľte si všetky odkladané 
veci na tie, ktoré sú potrebné 
stále, často alebo len zriedka. 
Ich uložením do správnej roviny 
si ušetríte zbytočné ohýbanie 
a naťahovanie.

Ušetrite čas a vzdialenosti. Už pri plánovaní 
kuchyne si premyslite, kde a aké kuchynské 
pomôcky budete v budúcnosti potrebovať. To 
je kľúč k jednoduchým pracovným postupom.

Zóna ZÁSOBY
Potraviny odkladajte centrálne. Veci ukladajte 
tak, aby boli pohodlne dosiahnuteľné, 
ľahko prístupné a dbajte pri tom na krátke 
vzdialenosti.
Zóna UKLADANIA
Do blízkosti si ukladajte príbory a poháre. 
Prestieranie stola je tak pohodlnejšie. Ak je 
nablízku ešte aj umývačka, uloženie čistého 
riadu je raz dva hotové.

Zóna VARENIA
Pomôcky na varenie a pečenie, ako sú 
panvice, hrnce, kuchynský príbor alebo 
plechy na pečenie, ukladajte podľa možnosti 
priamo pri sporáku a rúre. 

Zóna PRÍPRAVY
Ideálne miesto na pracovnú plochu je medzi 
drezom a varnou doskou, vďaka čomu máte 
krátku vzdialenosť k vode, varnej doske i k 
nádobe na odpadky.

Zóna UMÝVANIA
Pri umývaní, čistení a likvidácii je dôležitá 
hygiena. Vo výsuve pod drezom musí byť 
všetko dobre prístupné a uložené v čistote.

Optimalizované pracovné postupy
Kuchyne možno rozdeliť do zón podľa jednotlivých činností.
Takto si zabezpečíte krátke cesty a všetko je uložené tam, kde to potrebujete.

Krátke vzdialenosti
Šetrite kroky každý deň: tu presne vidíte tie 
isté pracovné zóny - rozdiel je v usporiadaní!

Kuchyňa jednoradová

Kuchyňa tvar L Kuchyňa tvar U Kuchyňa tvar G

Zohľadnené pracovné postupy

Nezohľadnené pracovné postupy

Kuchyňa dvojradová Kuchyňa s ostrovom

Dobré pracovné postupy
Kuchynské príbory, fľaše alebo potraviny – všetko pekne usporiadané 
vo vhodnom vnútornom členení. Takto úhľadne organizovaná ide práca 
ľahko od ruky.

1.

Optimálne využitie priestoru
Široké, vysoké a hlboké výsuvy lepšie využívajú poskytnuté miesto. 
Pomocou správne zvolených skriniek môžete individuálne usporiadať 
úložný priestor.

2.

Vysoký komfort obsluhy
Jednoduché otváranie a jemné a tiché zatváranie zásuviek zvyšujú 
komfort v kuchyni. V našich kuchyniach sa uplatňuje najmodernejšia 
technika. 

3.

3 najdôležitejšie charakteristiky  
praktickej kuchyne:

Zóna ZÁSOBYZóna UKLADANIAZóna UMÝVANIAZóna PRÍPRAVYZóna VARENIA
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Možnosť 
individuálnej úpravyrozmerov skriniek a dvierok

priamo vo výrobe

individuálne 
ergonomické  riešenia



 TILIA, Záhorská Bystrica

Našou najväčšou
odmenou sú
spokojní zákazníci:)

TILIA 2, Žabokreky nad Nitrou

TILIA , Šenkvice

RADUZA, Šenkvice BIBIANA, Partizánske KATY, Sládkovičovo

vysoká kvalita
za prijateľnú cenu



Vybrané skrinky vieme rozmerovo upraviť podľa Vašich potrieb. V ponuke sú aj skrinky 
so sklenými dvierkami a skrinky so sklenými dvierkami v hliníkovom ráme. Rozmery sú 
udávané ako rozmery samotných korpusov, bez výšky nožičiek (+12,4 alebo 18 cm), bez 
presahu predných plôch (+1,8-2,2 cm podľa hrúbky prednej plochy) a bez presahu pracovnej 
dosky. Viac informácií vám poskytnú profesionálny poradcovia priamo v predajniach.

MBA

MBT

Blumotion - úchytkový systém

TIP-ON Blumotion - bezúchytkový systém

Vysvetlivky

šírka
45/50/60 cm 

MBA/MBT ES .. 1Z alt.1
šírka

45/60 cm 
šírka

60 cm 
šírka

30/40/45/50/60/
75/80/90 cm 

šírka
30/40/45/50/60/

75/80/90 cm 

MBA/MBT ES .. 2Z MBA/MBT ES .. 3Z2
šírka

30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm 

šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm 

šírka
30/40/45/50/60/

80/90 cm 

šírka
45/60 cm 

MBA/MBT ES .. K MBA/MBT ES .. 3Z MBA/MBT ES .. 4Z MBA/MBT ES .. 3Z VZ MBA ES .. 4Z VZ ES .. ND 1D
šírka

45/50/60 cm 
šírka

60/75/80/90 cm 
šírka

45/50/60 cm 
šírka

45/50/60/75 cm 

ES .. D 1D ES .. D 2D ES .. D KUV MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.1

Skrinky drezové 

výška 70,6 cm
hĺbka 51 cm
výška 57,8 cm

šírka
45/50/60/75 cm 

šírka
45/50/60/75/80/90 cm 

šírka
45/50/60/75/80/90 cm 

šírka
75/80/90/120 cm 

MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.2 MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.3 MBA/MBT ES .. 1 ZD alt.4 MBA/MBT ES .. KD

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

MBA/MBT ES .. ER ES .. ER2

Skrinky spotrebičové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

šírka
60/75/80/90 cm 

šírka
60/75/80/90 cm 

šírka
60/75/80/90 cm 

šírka
60/80/90 cm 

MBA/MBT ES .. KI MBA/MBT ES .. 2ZI alt.1 MBA/MBT ES .. 2ZI alt.2 MBA/MBT ES .. 3ZI
šírka

45/60 cm 
šírka

45/60 cm 
šírka

105x60/110x65/
120x60/125x65 cm 

šírka
105x60/110x65/

120x60/125x65 cm 

šírka
105x60/110x65/

120x60/125x65 cm 

šírka
105x60/110x65/

120x60/125x65 cm 

K .. U K .. UV ES .... R 1D MBA/MBT ES .... R 1ZES .... R 1D 836 MBA/MBT ES .... R 1Z 836

Skrinky rohové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

šírka
105x60/110x65/

120x60/125x65 cm 

šírka
105x60/110x65/

120x60/125x65 cm 

ES .... K ES .... K 836 ES 90 RL ES 89 RD
šírka

40/60 cm 
šírka

60/80/90 cm 

ES .. O2D MBA/MBT ES .. OK 1D/2D

Skrinky ostrovné
výška 70,6 cm / hĺbka 82,5 cm

šírka
60 cm 

šírka
60/80/90 cm 

šírka
60/80/90 cm 

šírka
80/90 cm 

MBA/MBT ES 60 ERP 1ZMBA/MBT ES .. O3Z1D/2D MBA/MBT ES .. OKI1D/2D MBA/MBT ES .. OKD2D

Skrinky spotrebičové
výška 89,6 cm / hĺbka 56 cm

šírka
60 cm 

šírka
30/45/50/60 cm 

šírka
30/45 cm 

šírka
30 cm 

šírka
45/50/60/80/90 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

CHN 1D PO .. S 1D ES .. LFS ES .. LKOS MBA/MBT ES .. P4ZMBA/MBT ERN 1Z MBA/MBT ERN DZ MBA/MBT MRN1 2Z MBA/MBT MRN2 3Z MBA/MBT VN 1Z

Skrinky potravinové
výška 93 cm výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

šírka
45/50/60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

MBA ES .. STS CHS 1D CHS 2D VS 1D

Skrinky spotrebičové
výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
30/45/50/60 cm 

šírka
30/45/50/60 cm 

šírka
30 cm 

šírka
30/45 cm 

šírka
45/50/60 cm 

šírka
45/50/60 cm 

šírka
90 cm 

šírka
90 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

VS 2D MBA/MBT ERS1 MBA/MBT ERS2 MBA/MBT EMRS1 MBA/MBT EMRS2 MBA/MBT ERKS 2Z
šírka

60 cm 

MBA/MBT ERKS 2Z1D ES 99 S 1280 ES 99 KS 1280 PO / POV .. 2D PO / POV .. 3D ES .. LKO / LKOVES .. LF / LFV MBA/MBT ES .. PT / PTV MBA ES .. ST / STV PO / POV .. 4D MBA ES .. P / PV

Skrinky rohové

Skrinky potravinové

výška 128,2 cm / hĺbka 56 cm

výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm

Spodné skrinky

ES 29 K ES 23 S1D

Skrinky koncové
výška 70,6 cm / hĺbka 56 cm

šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm 

šírka
30/40/45/50/60/
75/80/90/120 cm 

ES .. VNC MBA/MBT ES .. VNZ

Skrinky nadstavné
výška 13,5 cm / hĺbka 56 cm

šírka
45/50/60/75/80/90 cm 

šírka
50/60/75/80/90 cm 

šírka
50/60/75/80/90 cm 

šírka
75/80/90 cm 

MBA/MBT ES .. 1ZN MBA/MBT ES .. 1ZZ MBA/MBT ES .. 2ZZ MBA/MBT ES .. 1ZKD

Skrinky nízke
výška 32,2 cm / hĺbka 56 cm

Skrinky závesné
výška 38,4 cm / hĺbka 56 cm 

šírka
60/80/90 cm 

šírka
15/30 cm 

šírka
20 cm 

šírka
30/40/45/50/60 cm 

šírka
60/80/90 cm 

ES .. 2DZ ES .. C MBA ES .. 2ZP MBA/MBT ES .. DZ MBA/MBT ES .. 2DZ

Skrinky zásuvkové 
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm / pri šírke 120 -hĺbka 56 cm

šírka
15/20/30/40/45/50/60/

75/80/90 cm 

šírka
15/20/30/40/45/50/60 cm 

šírka
60/75/80/90 cm 

šírka
30/40/45/50/60 cm 

ES .. POL ES .. 1D ES .. 2D ES .. DZ

Skrinky dverové
výška 70,6 cm / hĺbka 51 cm

Skrinky spotrebičové Skrinky závesné nad umývačku riadu
výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm výška 124,8 - 144 cm celková výška 195,4 - 214,6 cm / hĺbka 56 cm

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60 cm 

CHU 7 / CHUV 7 MBA/MBT ER 3Z/3ZV MBA/MBT EMR 2ZA/2ZAV MBA/MBT MRK 2ZB/2ZBV MBA/MBT MRK 3ZB/3ZBV CH KT5 / CH KT5VCHU 9 / CHUV 9 CHU 12 / CHUV 12 CHU 22 / CHUV 22 ZU 7 / ZUV 7 ZU 4 / ZUV 4 ZU 6 / ZUV 6MBA/MBT CH 1Z1D / 1ZV1DCH KT8 / CH KT8VMBA/MBT EMR 1ZA/1ZAV
šírka

45/50/60/90 cm
šírka

45/50/60 cm
šírka

90 cm

EH .. XHK/XHKT EH .. XN 1D EH .. XN 2D

Skrinky nadstavné
výška 32,5 - 51,2 cm / hĺbka 56 cm
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šírka
45/60/75/90 cm 

šírka
45/60 cm 

šírka
45/60 cm 

KR .. - 352 KR .. - 704 PR .. - 504
šírka

45/60/90/120/
180/240 cm 

šírka
45/60/90/120 cm 

šírka
60/90/120/180 cm 

šírka
45/50/60/75/90 cm 

šírka
45/60/75/90 cm 

šírka
60 cm 

šírka
60/65 cm 

šírka
45/60/75/90 cm 

šírka
45/60/75/90 cm 

POL .. - 239/18-22SPL .. x200x6 SP .. x230x10 MP .. PRP .. PRP RD 60 PRP RL .. ZRP .. ZRP .. H

Police a regále
hĺbka 33,5 cmhĺbka 20 cm hĺbka 23 cm hĺbka 12 cm

šírka
30 cm 

šírka
30 cm 

AR .. - 1954 K AR .. - 2146 K
šírka

30 cm 
šírka

30 cm 

AR .. - 706 K AR .. - 1282 K

hĺbka 58 cm

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

NIKA .. - 1208 NIKA .. - 1282 NIKA .. - 1400 NIKA .. - 1954 NIKA .. - 2146

Nikové regále spodné
výška 120,8 - 214,6 cm / hĺbka 33,5 cm

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

AR .. - 1954 AR .. - 2146
šírka

30/45/60/75/90 cm 
šírka

30/45/60 cm 
šírka

30/45/60 cm 
šírka

30 cm 
šírka

30/45/60 cm 
šírka

30 cm 
šírka

30/45/60 cm 
šírka

30/45/60 cm 

šírka
30 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

AR .. - 352 AR .. - 512 AR .. - 704 AR .. - 704 KAR .. - 896 AR .. - 896 KAR .. - 1088 AR .. - 1208

AR .. - 706 KO

AR .. - 1282 AR .. - 1400

Akcentové regále horné Akcentové regále spodné
výška 35,2 - 108,8 cm / hĺbka 33,5 cm výška 120,8 - 214,6 cm / hĺbka 33,5 cm

hĺbka 86 cm

šírka
60/75/90/120 cm 

šírka
45/50/60/75/80/90 cm 

šírka
105/120 cm 

šírka
15/20/30/40/45/50/

60/75/80/90 cm

šírka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

šírka
60/75/80/90 cm

šírka
105 cm

šírka
45/50/60/75/

80/90 cm

šírka
50/60/75/

80/90/120 cm

šírka
90/105 cm

šírka
90/105 cm

šírka
59,3 cm

šírka
60/65 cm

šírka
60 cm

šírka
28 cm

šírka
50/60/75/80/90 cm

EH .. NY EH .. HK/HKT EH .. HK/HKT EH .. N POL EH .. N 1D EH .. N 2DEH .. HKN/HKNTEH .. HKN/HKNT EH .. NH / HN SD

EH .. RN alt.1 EH .. RN alt.2 EH 59 RDN EH .. RLN EH .. RSN

EH 29 KN

EH .. HSN / HSN SD

Skrinky výklopné Skrinky horné
hĺbka 31,5 cm
výška 35,2 cm výška 51,2 cm

výška 108,8 cm

výška 108,8 cm výška 70,4 cm výška 89,6 cm

výška 70,4 cm výška 70,4 cm

výška 70,4 cm výška 89,6 cm

výška 89,6 cm
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

šírka
60/75/80/90/105/120 cm

šírka
50/60/75/80/90cm

EH .. YH / YH SD EH .. HS / HS SD
šírka

15/20/30/40/45/50/
60/75/80/90 cm

šírka
15/20/30/40/
45/50/60 cm

šírka
45/60 cm

šírka
60/75/80/90 cm

EH .. POL EH .. 1D EH .. DK 1DEH .. 2D

Skrinky rohové
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

šírka
15/20/30/40/45/50/

60/75/80/90 cm

šírka
20/30/40/

45/50/60 cm

šírka
45/60 cm

šírka
60/75/80/90 cm

šírka
60/90 cm

šírka
60/90 cm

šírka
90/105 cm

šírka
90/105 cm

šírka
90/105 cm

šírka
59,3 cm

šírka
60/65 cm

šírka
60 cm

šírka
28 cm

šírka
23 cm

EH .. V POL

EH .. V 1D EH .. DKV 1DEH .. V 2D EH .. DKV 2D

EH .. DK 2D

EH .. R alt.1 EH .. RV alt.1EH .. R alt.2 EH 59 RD EH .. RL EH .. RS

EH 29 K EH 23 S 1D

šírka
90/105 cm

šírka
59,3 cm

šírka
60/65 cm

šírka
60 cm

EH .. RV alt.2 EH 59 RDV

EH .. RLV EH .. RSV

šírka
30/40/45/50/60 cm

šírka
60 cm

šírka
60 cm

šírka
60 cm

šírka
60 cm

šírka
60 cm

šírka
60 cm

šírka
90 cm

šírka
90 cm

šírka
60/90 cm

šírka
60/65 cm

šírka
28 cm

šírka
23 cm

EH .. HV 1D

EH 60 DG 414 HK/HKT EH 60 DG 472 HK/HKT EH 60 DG 606 HK/HKT EH 60 DG 664 1D EH 60 NDF 1D EH 60 DF 1DEH 90 NDF 2D EH 90 DF 2D EH .. YHDFEH .. RL HV EH 29 KV EH 23 SV 1D

Skrinky koncové Skrinky spotrebičové
hĺbka 31,5 cm
výška 51,2 cm

hĺbka 31,5 cm
výška 41,4 cm výška 47,2 cm výška 60,6 cm výška 66,4 cm výška 51,2 cm výška 51,2 cm výška 70,4 cm výška 70,4 cm výška 70,4 cm 

šírka
30/45/60/75/90 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

šírka
30/45/60 cm 

NIKA .. - 352 NIKA .. - 512 NIKA .. - 704 NIKA .. - 896 NIKA .. - 1088

Nikové regále horné
výška 35,2 - 108,8 cm / hĺbka 33,5 cm

šírka
45 cm

šírka
60 cm

EH 45 Z3 ND EH 60 Z4 ND
šírka

60 cm
šírka

60 cm
šírka

60 cm
šírka

60 cm
šírka

60 cm
šírka

60 cm
šírka

40/45/50/60 cm
šírka

60 cm
šírka

60 cm

EH 60 MN EH 60 M 1D EH 60 MV 1D EH 60 NM EVR 60 EVR 60 V MBA/MBT EH .. Z1 NDEVR 60 HVEVR 60 H

Skrinky špecifické

výška 38,7 cm výška 70,4 cm výška 89,6 cm výška 35 cm 
výška 120,8 - 140 cm / hĺbka 31,5 cm výška 120,8 - 140 cm / hĺbka 56 cm výška 13 cm / hĺbka 31,5 cm

Horné skrinky

Doplnky



kuchyne
138 139

Ak staviate rodinný dom, už pri kladení základovej 
dosky začnite riešiť inštalácie vody a prívod 
elektriny. Pozornosť treba venovať spôsobu 
vedenia odpadového potrubia, rozloženiu zásuviek 
a vypínačov v stenách. Pri realizácii inštalácií 
je nevyhnutné dodržiavať platné normy STN, 
preto odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaných 
odborníkov. Pri riešení kuchyne je jedným  
z cieľov ukryť všetky inštalácie za funkčnú časť 
zariadenia. Výšku okna od zeme a napojenie 
parapetu z pracovnej dosky je potrebné mať 
na mysli už pri osádzaní okien. Parapet môže 

Aby bolo vaše nové bývanie 
funkčné, je potrebné myslieť  
o krok dopredu.

nadväzovať na pracovnú dosku kuchyne, ale môže 
byť aj nad doskou. Celkovú výšku pracovnej dosky 
prispôsobte výške vašej postavy. 
Ak plánujeme kuchynský drez pod oknom, 
je potrebné myslieť na typ batérie, ktorý si 
zaobstaráte. V ponuke sú sklopné alebo výsuvné. 
V predajniach a kuchynských štúdiách Decodom 
vám v rámci návrhu odporučíme najvhodnejšie 
umiestnenie vody, elektrických zásuviek, plynu aj 
odvodu digestora tak, aby bola vaša kuchyňa nielen 
pekná na pohľad, ale aj funkčná. In

št
al
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Prečo kúpiť spotrebiče 
spolu s kuchyňou?

1. Harmonický interiér
Vašu novú kuchyňu najlepšie pozná poradca, ktorý vám ju navrhol. 
Preto výber spotrebičov zverte do jeho rúk. Zohľadní veľkosť 
jednotlivých miestností, ich vzájomné prepojenie a celkovú 
dispozíciu interiéru. Môžete si tak byť istý, že kuchynská linka  
a spotrebiče budú harmonicky ladiť a vytvoria kompaktný celok.

2. Funkčná kuchyňa
Kuchyňa musí byť krásna, ale zároveň funkčná. Aby fungovala, 
navrhneme vám optimálne riešenie inžinierskych sietí. Technický 
návrh zohľadní všetky špecifiká vášho priestoru tak, aby vás 
neobťažoval pach a hluk, ktorému sa v kuchyni nedá vždy vyhnúť, 
hlavne ak je kuchyňa spojená s obývačkou.

3. Komplexné riešenie
Spotrebiče a kuchyňa tvoria jeden celok, preto je ich dobré kupovať 
spolu. Ak nakupujte na jednom mieste, ušetríte čas hľadaním, ale 
hlavne získate garanciu kompatibility spotrebičov a kuchyne.

4. Individuálny prístup
Výber spotrebičov prispôsobíme vašim zvykom. Zaujíma nás, aké 
funkcie najradšej využívate a koľko priestoru potrebujete. Zvolený 
dizajn je zároveň vyjadrením vašej osobnosti.

5. Odborné poradenstvo
Poradcovia zákazníka sa pravidelne zúčastňujú odborných školení 
priamo u výrobcov spotrebičov a sú tak vždy informovaní  
o najnovších trendoch, ktoré vám uľahčia život.

6. Exkluzívna ponuka
Na základe našich dlhoročných skúseností sme pre vás vytvorili 
exkluzívnu ponuku spotrebičov, ktoré získate jedine v domoch 
nábytku a kuchynských štúdiách Decodom.

7. Kvalifikovaná montáž a doprava
Spoločná montáž kuchyne a spotrebičov je najlepším riešením. 
Ihneď po montáži môžete začať variť, pretože nemusíte čakať na 
ďalších montážnikov, ktorí vám zapoja spotrebiče.

8. Výhodná cena
Kúpou spotrebičov spolu s kuchynskou linkou môžete ušetriť, 
pretože ak si objednáte našu montáž kuchyne, tak montáž 
spotrebičov máte od nás zadarmo. 

9. Predĺžená záruka
Aby ste mohli nakupovať a používať spotrebiče bez obáv, 
ponúkame vám na vybrané spotrebiče predĺženú záruku.

Nech každý deň
chutí lepšie

Steamify® automaticky zvolí 
správne nastavenie pary 
pre vaše pokrmy. S touto 
funkciou je príprava skvelých 
pokrmov jednoduchšia než 
kedykoľvek predtým. Stačí 
zadať teplotu pečenia ako 
obyčajne a rúra automaticky 
upraví nastavenia, aby 
para doviedla pokrmy 
k dokonalosti.

Voda alebo iné tekuté 
pokrmy vám už nepretečú. 
Funkcia SenseBoil dohliada 
na varenie. V okamihu, keď 
voda v hrnci dosiahne teplotu 
varu senzor varu to rozpozná, 
upraví intenzitu ohrevu, 
aby sa pri vrenie zmenilo 
na stabilné pobublávanie. 
Môžete sa tak sústrediť na 
prípravu chutných pokrmov.

Steamify®

SenseBoil®

ZABUDOVATEĽNÁ PARNÁ RÚRA 
900 PRO STEAMPRO

INDUKČNÝ VARNÝ PANEL
600 SENSE SENSEBOIL®

KOAAS31WX

EIS62449

Varte, pečte, grilujte 
v parnej rúre
Kúpte si multifunkčnú parnú rúru a získate 
zdarma poukaz v hodnote 69 eur  
na špeciálny kurz varenia  zameraný 
na tento typ rúry platný pre 1 osobu.

Kurzy varenia sa konajú v škole varenia 
Chefparade: v Bratislave v Štúdiu Chefzone 
Digital Park a v Košiciach v Chefparade.

www.electrolux.sk
 /electroluxslovensko



www.blanco.sk
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Nábytkové kovanie
 (úchytky, nohy, ...)

www.schwinn-gmbh.de

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky, ...)

www.grimme.at

Nábytkové kovanie
(zásuvky, zásvesy, výklopy, 

ostatné kovania)
www.dextrade.sk

Spojovacie materiály 
(skrutka, konfirmáty, matice ...)

www.visimpex.com

Nábytkové kovanie
www.kesseboehmer.de

Laminované drevotrieskové dosky, 
pracovné dosky, drevovláknové 

dosky  
www.egger.com

Laminované drevotrieskové dosky
www.sk.kronospan-express.com/sk

Nábytkové svietidlá
www.skoff.com.pl

Nábytkové hrany
www.hranipex.sk

Drevovláknité dosky
www.sonaeindustria.com

Laminované drevotrieskové dosky
www.ddl.cz

Velkoplošný materiál
www.zvoimpex.it

Laminované drevotrieskové dosky
a DVD 

www.pfleiderer.com

Nábytkové kovanie
 (zásuvky, závesy, výklopy, ...)

www.blum.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy ...)

www.fgv.it

Termoplastické fólie
www.partner-bis.pl

Nábytkové hrany
www.varex.sk

Nábytkové hrany
www.portax.sk

Termoplastické fólie
www.continental-corporation.com

Termoplastické fólie
www.renolit.com

Nábytkové sklá
www.sklotvar.euNábytkové sklá

SANDOR KFT

Zásuvkové profily
(demont zásuvky)

www.pronap-sro.cz

Plastové výlisky
a komponenty

www.interier-plast.sk

Obalový materiál
(kartóny, krabice ...)

www.toprefal.sk

Kancelárske potreby,
streč fólia

www.tichelmann.sk

Nábytkové svietidlá
www.furnika.pl

Hliníkové profily a svietidlá
www.salu.cz

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky ...)

www.knk.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy,

ostatné kovania) 
www.hettich.com

Obalový materiál
(polystyrén)

www.temposro.eu

Obalový materiál
(vlnitá lepenka)
www.lauris.sk

Jednoduchý nákup na splátky
www.quatro.sk

Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu
www.blanco.sk

Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu
www.franke.com

Nábytkové úchytky, vešiaky 
a stolové podnože
www.rujzdesign.cz

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.gorenje.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.mora.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.indesit.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.aeg-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bosch-home.com

Výroba a predaj dizajnových
odsávačov pár.
www.faber.sk

Nábytkové kovanie a materiály pre výrobu nábytku

Nábytkové kovania a materiály 
pre výrobu nábytku

www.interierstudio.sk
Systémy na báze polymérov

www.rehau.com

kuchynské odsávače pár 
www.elica.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.candy-hoover.cz

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bekosk.sk

Palety, DVD, LDTD
www.drevonaexport.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.whirlpool.sk

• 4 horáky, smaltované podpery
• Horák s dvojitou korunou (4kW) 
• Trysky na propán-bután súčasťou výbavy
• Bezpečnostná poistka
• Rozmery (VxŠxH): 8 x 59,5 x 51 cm
Kód: 33802043 (antracit)

MOC: 309 € Akčná cena199€

HHW6BR4TGH
Plynová doska Rustikal

• 3 úrovne výkonu • Tlačidlové ovládanie
• Min./Max. výkon odsávania 290/456 m3/h 
• Min./Max. hlučnosť 56/63 dB
• 2 hliníkové fi ltre, uhlíkový fi lter FCR17 – 35900124 vo výbave
• Spätná klapka • Osvetlenie LED 2 x 2 W
• Verzia pre odťah aj recirkuláciu
• Rozmery (VxŠxH): 63,8-100x60x50 cm
Kód: 36900930 (antracit)

MOC: 499 € Akčná cena179€

HCV 61/2C
Komínový odsávač pár Rustikal

60
cm

• 8 funkcií (1,2,4,5,6,7,9,11) 
• Analógová minútka s retro gombíkmi
• Dvierka s dvojitým sklom
• 2 rošty, 1 plech • Termostat 280° C
• Rozmery (VxŠxH): 59,5x59,5x56,7 cm
Kód: 33702180 (antracit)

MOC: 579 € Akčná cena399€

HOF 4050C/E
Multifunkčná rúra Rustikal

65L
capacity

• 8 funkcií (1,2,4,5,6,7,9,11)
• Analógová minútka s retro gombíkmi 
• Dvierka s dvojitým sklom
• 2 rošty, 1 plech • Termostat 280° C
• Rozmery (VxŠxH): 59 ,5x59,5x56,7 cm
Kód: 33702163 (starobiela)

MOC: 579 € Akčná cena399€

HOF 4050WA/E
Multifunkčná rúra Rustikal

65L
capacity

• 3 úrovne výkonu • Tlačidlové ovládanie
• Min./Max. výkon odsávania 290/456 m3/h 
• Min./Max. hlučnosť 56/63 dB
• 2 hliníkové fi ltre, uhlíkový fi lter FCR17 – 35900124 vo výbave
• Spätná klapka • Osvetlenie LED 2 x 2 W 
• Verzia pre odťah aj recirkuláciu
• Rozmery ( VxŠxH): 63,8-100x60x50 cm
Kód: 36900953 (starobiela)

MOC: 499 € Akčná cena179€

HCV 61/2WA
Komínový odsávač pár Rustikal

60
cm

•  5 úrovní výkonu
•  9 prednastavených rýchlych programov
•  Digitálny displej 
•  3 kombinácie varenia: mikrovlnný ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril 
•  Mikrovlnný ohrev 800 W • Gril 1000 W 
•  Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou 
•  Automatické rozmrazovanie 
•  Otočný tanier s priemerom 245 mm 
•  Objem 20 l • Maximálny príkon 1,25 W • Grilovacia mriežka 
•  Rozmery (VxŠxH): 39x59,3x33,3 cm
Kód: 38900101 (staro-biele sklo)

MOC: 469 € Akčná cena219€

HMG 20 GDFWA
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom Classic*

20L
capacity

• 5 úrovní výkonu
• 9 prednastavených rýchlych programov
• Digitálny displej 
•  3 kombinácie varenia: mikrovlnný ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril 
•  Mikrovlnný ohrev 800 W • Gril 1000 W
•  Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou
•  Automatické rozmrazovanie
•  Otočný tanier s priemerom 245 mm
•  Objem 20 l • Maximálny príkon 1,25 W • Grilovacia mriežka
•  Rozmery (VxŠxH): 39x59,3x33,3 cm
Kód: 38900102 (antracitové sklo)

MOC: 469 € Akčná cena219€

HMG 20 GDFC
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom Classic*

20L
capacity

Predĺžená záruka na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky

www.hoover.sk
www.hooverwizard.com 

Facebook: @HooverCZSK
Instagram: @HooverCZSK

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 5 ROKOV
Platí na všetky spotrebiče 

z tejto akčnej ponuky.
Pre uplatnenie predĺženej záruky je 

nutné výrobok zaregistrovať do 30 dní 
od dátumu zakúpenia spotrebiča na

www.registracia-zaruka.sk

1. Tradičný ohrev (horný a spodný ohrev)  |  2. Tradičný ohrev + ventilátor  |  3. Spodný ohrev  |  4. Pizza  
5. Spodný ohrev + ventilátor  |  6. Gril (horný ohrev)  |  7. Gril + ventilátor  |  8. Multifunkcia (kruhové výhrevné teleso + ventilátor)  
9. Rozmrazovanie  |  10. Udržanie teploty  |  11. Osvetlenie  |  12. Ovládanie cez wi-fi   |  13. Soft Cook – program na pečivo  
14. Cook Light – zdravé varenie  |  15. Pyrolytické čistenie  |  16. Supergril (dvojité horné výhrevné teleso) 
 17. Dvojitá multifunkcia (2 kruhové vykurovacie telesá + ventilátory)  |  18. Eco funkcia

* Mikrovlnné rúry sú vyrobené z iných materiálov ako multifunkčné rúry a môžu mať odlišný farebný odtieň. 

• 4 horáky, smaltované podpery • Horák s dvojitou korunou (4kW)
•  Trysky na propán-bután súčasťou výbavy
•  Bezpečnostná poistka
•  Rozmery (VxŠxH): 8 x 59,5 x 51 cm
Kód: 33802042 (starobiela)

MOC: 309 € Akčná cena199€

HHW6BR4TWA
Plynová doska Rustikal

NOVINKA A+++
AKCIA!

5rokov
záruka

CashBack
40 €

Robotický

vysávač Hoover

ZADARMO

    11rokov
   záruka
     na invertorový

kompresor

5 rokov
záruka

na motor

11rokov
záruka
na kompresor

GARANCIA
VRÁTENIA

PEŇAZÍ

CashBack
40 €

CashBack
20 €

CashBack
100 €

Žehlička
Hoover

ZADARMO

CashBack
100 €

NOVINKA A+++
AKCIA!

5rokov
záruka

CashBack
40 €

Robotický

vysávač Hoover

ZADARMO

    11rokov
   záruka
     na invertorový

kompresor

5 rokov
záruka

na motor

11rokov
záruka
na kompresor

GARANCIA
VRÁTENIA

PEŇAZÍ

CashBack
40 €

CashBack
20 €

CashBack
100 €

Žehlička
Hoover

ZADARMO

CashBack
100 €

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.candy-hoover.cz



Spoločnosť DECODOM si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby)  
a právo tlačovej chyby. Použité fotografie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.Tradičný slovenský výrobca nábytku

decodom@decodom.sk 
www.facebook.com/Decodom
bezplatná infolinka 0800 300 333

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

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

www.decodom.sk
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