
Tradičný slovenský výrobca nábytku

Platnosť akcie: 1. 7. - 31. 7. 2020

Nakupujte online cez www.decodom.sk

kuchyne

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

Objednajte sa na  
3D grafický návrh online

na www.decodom.sk

-37%
AŽ DO

na vybrané 
plánované kuchyne



Kuchyňa IMA 2
vyhotovenie: kašmír/jaseň horský/oxid červený

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

ROUTE JELA
vyhotovenie: kašmír/dub craft tabac

kuchyne

 Zľava na vybrané plánované kuchyne Family a obývačky ROUTE až do -37%.

na program
ROUTE-37%

AŽ DO

zariaďte si spoločný priestor kuchyne a obývačky 

unikátnym interiérovým konceptom ROUTE

STOLY A STOLIČKY NA SKLADE

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

Viac informácií k akcii nájdete na www.decodom.sk alebo v predajnej sieti Decodom. 

CARPI jedálenská stolička
vyhotovenie: čierna, biela - nohy 
kovové s imitáciou dreva
š/v/h: 49/79/54 cm

5490€ 4999 €

3490 €

SIMA jedálenská stolička
vyhotovenie: buk/hnedá,
čerešňa pegasa/béžová,
dub tmavý/béžová
š/v/h: 39,5/86/46 cm, nosnosť: 90 kg

5990 €

HUBERT 8 jedálenská stolička
vyhotovenie: biela/inari 23 bardolino/
inari 23
š/v/h: 45/90/51 cm, nosnosť: 100 kg

LUNA jedálenská stolička
vyhotovenie: 
orech/elektra 003 béžová
(buk/elektra 003 béžová,
čerešňa/elektra 003 béžová,
wenge/elektra 003 béžová)
š/v/h: 48/101/58 cm

4999 €

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€ 279 €

5990€ 5490 €

DALLAS jedálenský stôl
vyhotovenie: 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: 48/81/57 cm, nosnosť: 90 kg

cena od 119 €

5990€ 5490 €

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160x90 cm

8990 €

5490 €

KSAWERY jedálenský stôl
vyhotovenie: biely
š/v/h: 120/76/68 cm

DARIUSZ 02 stolička
vyhotovenie: biela/Inari 23
š/v/h: 45/90/43 cm, 
nosnosť: 90kg

RENO jedálenský stôl
vyhotovenie: lamino vysoký lesk biela, 
nohy kovové čierne
š/v/h: 150/76/80 cm 

259 €129 €

LIVORNO jedálenská stolička
vyhotovenie: plast tmavošedá/
čierna, nohy čierne kov
š/v/h: 49/80/56 cm 

6990 €3499 €

-37%
AŽ DO

na vybrané 
plánované kuchyne



49518 €

44566 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 25 €

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

SMILE 305
vyhotovenie: sedá onyx
š/v/h: 305/195/60 cm

SMILE 200 A
vyhotovenie: sedá onyx, š/v/h: 200/195/60 cm

SMILE 210 B
vyhotovenie: sedá onyx, š/v/h: 210/195/60 cm

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

SMILE 300x195
vyhotovenie: 
biela arctic matná/dub arlington, výška: 195 cm

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

NA KUCHYNE
SMILE-10%

AŽ DO

Nakupujte online cez www.decodom.sk

KUCHYŇA SMILE ŠIROKÁ PONUKA ZOSTÁV

63035 €

56731 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 35 €

96680 €

87012 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 50 €

84378 €

75940 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 45 €

53799 €

48419 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 25 €

94393 €

84953 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 50 €

87298 €

78568 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 45 €

62851 €

56565 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 35 €

90035 €

81031 €
mesačná
splátka 45 €

146983 €

132284 €
mesačná
splátka 90 €

RÝ
CHLE

DODANIE

SMILE 120x260 A rohová
vyhotovenie: sedá onyx, výška: 195 cm

SMILE 180x210 B rohová
vyhotovenie: sedá onyx, výška: 195 cm

SMILE 180x210 B rohová
vyhotovenie: biela arctic/dub arlington
výška: 195 cm

SMILE 210 B
vyhotovenie: biela arctic/dub arlington
š/v/h: 210/195/60 cm

SMILE 200 B
vyhotovenie: biela arctic/dub arlington
š/v/h: 200/195/60 cm

SMILE 120x260 A rohová
vyhotovenie: biela arctic/dub arlington
výška: 195 cm



Zľava 10 % na celý sortiment značky BLANCO

OSADENIE SPOTREBIČOV ZDARMA! Pri zakúpení spotrebičov v Decodome a objednaní montáže kuchyne.

Zľava 10% na celý sortiment značky ELEKTROLUX.

Zľava 10% na celý sortiment značky FABER.

splátkujte

Zapojte sa do súťaže

o 3x kuchynský robot ETA 

v hodnote 349 €



Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

NA VYBRANÉ
PLÁNOVANÉ SEDAČKY-15%

AŽ DO

 BORNEO sedacia súprava plná praktických funkcií
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 331/93/176 cm, ložná plocha: 273/120 cm
až do -15% na sedací program BORNEO výber látok

 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
až do -15% na sedací program SUZAN LUX výber látok

výber látok

vhodná na 
každodenné 
spanie ...

 NIKA
moderná sedacia súprava vhodná na každodenné spanie
Zabudovaný matrac v kovovej konštrukcii
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 280/88/215cm, ložná plocha: 190/140cm
až do -15% na sedací program NIKA 

 LEGGY masívna sedačka
vyhotovenie: látka Bison 13
š/v/h: 292/72/226 cm
až do -15% na sedací program LEGGY 

výber látok

839 €

749 €
mesačná
splátka 45 €

RÝ
CHLE

DODANIE

STEFANI rozkladacia rohová sedacia súprava 
s úložným priestorom a voľnými vankúšmi
vyhotovenie: OL 03 hnedá 
š/h: 240x193 cm, ložná plocha: 193x132 cm

Nakupujte online cez www.decodom.sk

EVEREST robustná rozkladacia rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka Beta 85 sivá 
š/h: 314/212 cm, ložná plocha: 137/246 cm

699 €
749 €

mesačná
splátka 40€

CENOVÁ BOMBA
NAJPREDÁVANEJŠIA 

SEDAČKA

RÝ
CHLE

DODANIE

TOP PRODUKT
NAJPREDÁVANEJŠIE 

KRESLO

699 €

619 €
mesačná
splátka 35 €

GREY rozkladacia rohová sedacia súprava 
s úložným priestorom, vhodná do menších priestorov
polohovanie opierok hlavy
vyhotovenie: Inary 96/Inary 91, 
š/v/h: 262/168/82 cm, ložná plocha: 212/125 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

EMMA sedačka na drevených nožičkách
vyhotovenie: Primo 92 šedá a Primo 52 oranžová 
š/h: 275/215 cm, ložná plocha: 234/128 cm

699 €
829 €

mesačná
splátka 40 €

RÝ
CHLE

DODANIE

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

RÝ
CHLE

DODANIE

mesačná
splátka 15€

229 €

PALMIRA 
pružinová rozkladacia pohovka 
s úložným priestorom, 
vhodná na denné spanie 
vyhotovenie: EV 12 modrá 
š/v/h: 196/90/101 cm, 
ložná plocha: 196/150 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

899 €
mesačná
splátka 50€

taburetka
vyhotovenie: 

M05/OL24 čierno-šedá 
š/v/h: 110/42/71 cm

129 €
mesačná
splátka 10€

PRESTON LUX moderná komfortná sedačka 
s veľkou plochou sedenia, 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

399 €

319 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20 €

CYRUS pevné kreslo 
látka R29 hnedá 
š/v/h: 91/108/89 cm

taburetka
látka R29 hnedá 

š/v/h: 42/54/46 cm

289 €

229 €

99 €

6990 €

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE



Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

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 -10%

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 74,5/206,6/42,2 cm 

29150 €26235 € 
2. skrinka na TV TYP 32 
š/v/h: 139,7/62,6/51,2 cm 

25130 €22617 €
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 180/27/19,6 cm 

34 €3060 € 
4. vitrína TYP 17 
š/v/h: 104,5/142,6/42,2 cm 

29560 €26604 €

2

3

4

1

29560 €

26604 €
mesačná
splátka 15 €

4. vitrína TYP 17

25130 €

22617 €
mesačná
splátka 15 €

2. skrinka na TV TYP 32

NA PROGRAMY OBÝVAČIEK-25%
AŽ DO

napredavanejšia obývačka ihneď k odberu

MANHATTAN kombinácia 189B
š/v/h: 322,7/206,6/51,6 cm 
vyhotovenie: čierna matná/dub ribbek koňak
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MANHATTAN až do -25%

1. vitrína TYP 01  

š/v/h: 65,1/206,6/41,6 cm  31420€

23565 € 
2. skrinka na TV TYP 63  

š/v/h: 215/60/51,6 cm 377 €

28275 €
3. panel s policou TYP 16 

š/v/h: 132,5/32/19,6 cm 12460 €

9345 € 
4. vitrína TYP 05 

š/v/h: 105,1/129,6/41,6 cm 37290 

€27968 €

2

2

2

3

3

4

4

1

1

31420 €

23565 €
mesačná
splátka 15 €

4. vitrína TYP 02

37290 €

27968 €
mesačná
splátka 15 €

4. vitrína TYP 05

16580 €

12435 €
mesačná
splátka 10 €2. skrinka na TV TYP 10

377 €

28275 €
mesačná
splátka 20 €2. skrinka na TV TYP 63

MANHATTAN kombinácia 02B, 
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MANHATTAN až do -25%

1. záves. vitrína TYP 05 

š/v/h: 105,1/129,6/41,6 cm 37290 

€27968 €
2. 2x skrinka na TV TYP 10 

š/v/h: 105,1/26,2/50 cm 16580 

€12435 €
2. TV nádstavec TYP 12 

š/v/h: 210,2/15,8/45 cm 13390 

€10043 €
3. panel s policou TYP 16 

š/v/h: 132,5/32/19,6 cm 12460 

€9345 €
4. vysoká vitrína TYP 02 

š/v/h: 65,1/206,6/41,6 cm 31420 

€23565 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

Nakupujte online cez www.decodom.sk

FALAN kombinácia 41 
+ typ 62 podstavec, 
š/v/h: 290,2/210,2/50 cm
vyhotovenie: biela arctic/
dub artisan/biela arctic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

zľava na program FALAN až do -10%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

2 2

3

4

1

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 60,1/210,2/37,5 cm

26160 €23544 €
2. skrinka pod TV TYP 32 
š/v/h: 180,1/41,6/50 cm 

16270 €14643 €
2. skrinka na TV TYP 62 
š/v/h: 180,1/11,8/37,5 cm 

4840 €4356 €
3. panel s policou TYP 41 
š/v/h: 180/24/20 cm 

3910 €3519 €
4. vitrína TYP 22 
š/v/h: 60,1/125,2/37,5 cm 

18440 €16596 €

26160 €

23544 €
mesačná
splátka 15 €

1. vitrína TYP 01

16270 €

14643 €
mesačná
splátka 10 €

2. skrinka pod TV TYP 32

BOA kombinácia 36 
š/v/h: 365/194/50,8 cm 
vyhotovenie: biela arctic/
grafitvysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program BOA až do -10%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

2

3

4

1

1. vitrína TYP 03 
š/v/h: 65,1/159,4/41 cm 

23690 €21321 €
2. skrinka na TV TYP 32 
š/v/h: 180,1/53,1/50,8cm

34510 €31059 €
3. panel s policou TYP 43 
š/v/h: 180/34,5/19,6 cm 

4530 €4077 €
4. vitrína TYP 21 
š/v/h: 140,1/49/41 cm 

207 €18630 €

23690 €

21321 €
mesačná
splátka 15 €

1. vitrína TYP 03
34510 €

31059 €
mesačná
splátka 20 €

2. skrinka na TV TYP 32

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 -10%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

2

3

4

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 60,1/207,437,2 cm 

25130 €22617 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 180,1/51,6/50 cm 

22150 €19935 €
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 200/24/19,6 cm 

3910 €3519 €
4. vitrína TYP 03 
š/v/h: 90,1/140,2/37,2 cm 

24620 €22158 €

1

24620 €

22158 €
mesačná
splátka 15 €

4. vitrína TYP 03

22150 €

19935 €
mesačná
splátka 15 €

2. skrinka na TV TYP 31

vložený rámový 
prvok na dverách 
najkrajšie vynikne 
pri zapnutom 
vnútornom osvetlení



Tirol

typ 26
šatník široký
š/v/h:107,6/196,6/62 cm

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

typ 04
vitrína polovysoká ľavá
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm

typ 11
vitrína polovysoká ľavá
š/v/h: 60,1/196,6/42 cm

typ 32
TV skrinka
š/v/h:  154,9/50,6/50 cm

typ 61
stôl písací 128 cm
š/v/h: 128/76/62 cm

typ 33
stôl písací 171 cm
š/v/h: 107,6/94,4/42 cm

typ 45
konferenčný stolík
š/v/h: 112,5/50,6/65 cm

typ 22
komoda
š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

typ 21
komoda
š/v/h: 107,6/106,6/42 cm

typ 74
toaletný stolík + zrkadlo
š/v/h: 107,6/146/26,6 cm

typ P-90
jednoposteľ Komfort 90 cm
(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 97/108,4/214,4 cm

typ P-180
dvojposteľ komfort 180 cm
(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 187/108,4/214,4 cm

typ 27
nočný stolík
š/v/h: 60,1/50,6/42 cm

Ponorte sa do elegantného interiéru, ktorý je 
zariadený nábytkom 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 riviera rustic mountain.

vanilka
patina

biela 
arctic

dub riviera
rustic

mountain

TIROL obývačka, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

PROGRAM 
TIROL-10%

AŽ DO

úložný 
priestor pre 

všetko potrebné

kvalitné
kovanie zaručí 

dlhú životnosť

TIROL detská izba vyhotovenie: biela arctic

TIROL pracovňa, vyhotovenie: vanilka patina

TIROL spálňa vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

Nakupujte online cez www.decodom.sk

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



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

typ 01 vitrína
š/v/h: 65,1/204,8/37,6 cm

typ 09 závesná vitrína 
š/v/h: 95,1/83,2/37,6 cm

typ 32 TV skrinka 
š/v/h: 195,1/52,4/50,4 cm

typ 31 TV skrinka
š/v/h: 135,1/52,4/50,4 cm

typ 04 vitrína
š/v/h: 95,1/132,8/37,6 cm

typ 05 komoda
š/v/h: 95,1/132,8/37,6 cm

typ 41 panel
š/v/h: 135/36,4/18,8 cm

typ 51 komoda
š/v/h: 155/89/52 cm

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

elegantná integrovaná 

úchytka má farebný 

bridlicový akcent

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

PROGRAM 
MODESTO-10%

AŽ DO

MODESTO kombinácia 110, vyhotovenie: san remo sand/bridlica
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm

MODESTO spálňa 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

MODESTO študentská izba, vyhotovenie: san remo sand/bridlica

praktická a ľahko 

dostupná otvorená polica

zaoblené hrany 

vytvárajú harmonický 

dojem a sú bezpečné 

aj pre malé deti

Nakupujte online cez www.decodom.sk

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



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.

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

POINT spálňa, vyhotovenie: dub bardolino/biela arctic

Point

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

PROGRAMY
POINT, 
POINT+-25%

AŽ DO

vysoká nosnosť 

a pevnosť políc

POINT pracovňa, vyhotovenie: dub artisan/grafit vysoký lesk

POINT
stôl typ ST 90
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 90/74/80 cm

POINT
stôl typ ST 120
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/77, cm

kontajner
44,9/62,1/60 cm

POINT
kontajner so zámkom
44,9/62,1/60 cm

POINT

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

kašmír
matná

grafit
vysoký
lesk

biela
kožabuk 04dub artisan

farebné vyhotovenia POINT

vysoká variabilita 

regálov

bezpečnostné 
podpery políc

výškovo 
nastaviteľné 
nožičky

POINT
stôl typ ST 160
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/78,2 cm

Nakupujte online cez www.decodom.sk

POINT rokovací stôl
typ JS 180 O
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 180/74/120 cm

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



EVITA 2, š/v/h: 260,1/206/50,2 cm
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic vysoký lesk
zľava na program EVITA 2 až do -52% 

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

30810 €

149 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 10 €

kvalitné vákuovo 
lisované dvierka 

DO VYPREDANIA SKLADOVÝCH ZÁSOB-52%
AŽ DO

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

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 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20 €

RÝ
CHLE

DODANIE

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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++/

RÝ
CHLE

DODANIE

555 €

379 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20 €

225 €

189 €
mesačná
splátka 00 €

TOGO komoda typ 52
š/v/h: 180,1/83,2/42,4 cm

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

KATTIA kombinácia 07, š/v/h: 320,3/207,4/50 cm
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program KATTIA až do -49%

97540 €

499 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 30 €

RÝ
CHLE

DODANIE

Nakupujte online cez www.decodom.sk

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++/

2

3

4

1

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

573 €

359 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 20 €

RÝ
CHLE

DODANIE

CARIBIC kombinácia 01, š/v/h: 336,6/161/42,2 cm
vyhotovenie: dub pílený bardolino/bridlica
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

77870 €

589 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka 30 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

RÝ
CHLE

DODANIE



Akcia platí od 1. 7. do 31. 7. 2020 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 Family, nevzťahuje sa na spotrebiče, drezy, batérie, odpadkové koše a služby.

Výrobky a služby označené symbolom DECODOM nájdete len v DOMOCH NÁBYTKU DECODOM s možnosťou objednania v KUCHYNSKÝCH ŠTÚDIÁCH DECODOM.

BRATISLAVA - AAA ATELIER s.r.o. tel.: 0911/191455, MERITO tel.: 0915/775896, FINES tel.: 0905/346127, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. tel.: 02/48709160, BESPOKE tel.: 0907/711172, 
0907/711174, DUNAJSKÁ LUŽNÁ - AVAL-JZ tel.: 0911/405373, ŠAMORÍN - NAFEKT tel.: 0905/227249, NOVÉ ZÁMKY - NZ INTERIER tel.: 035/6408670, NITRA - IDEA NÁBYTOK tel.: 0905/621104, 
ZLATÉ MORAVCE - GBG SLOVAKIA (PROFICENTRUM) tel.: 0917/170858, PIEŠŤANY - STORM tel.: 0915/738202, TOPOĽČANY - M-POINT tel.: 0907/741449,  DETO tel.: 0904/618521, TRENČÍN - SRDCE 
DOMOVA tel.: 0948/910080, MYJAVA - STORM tel.: 0908/754426, TRENČÍN - UNI-MIER tel.: 0902/901133, DUBNICA NAD VÁHOM - NÁBYTOK NIKA tel: 0948/955192, NOVÁ DUBNICA - NÁBYTOK 
NIKA, tel.: 0911/955192, PUCHOV - NÁBYTOK NIKA, tel.: 0948/955191, ČADCA - STAVIVÁ tel.: 0918/683674, RUŽOMBEROK - R-NÁBYTOK tel.: 044/4325343, NÁMESTOVO - SLOBYT tel.: 0915/819356, 
ČIERNY BALOG - JAME-NÁBYTOK tel.: 048/6191027, BANSKÁ BYSTRICA - PANAMA tel.: 048/3810207, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK MUDRÁK tel.: 0917/980604, KRUPINA - NÁBYTOK MUDRÁK  
tel.: 0917/902114, VEĽKÝ KRTÍŠ - NÁBYTOK-INTERIÉR tel.: 0915/836609, TORNAĽA - LOJA spol s.r.o. tel.: 047/5011360, SPIŠSKÉ PODHRADIE - NÁBYTOK KELLNER MILAN Ing. tel.: 053/4541056, 
KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ  tel.: 055/7283250, HORNBACH tel.: 055/7833144, PREŠOV - ŠUMA NÁBYTOK tel.: 051/77113093, HUMENNÉ - DREVONAX JÁN VAJS tel.: 057/7886241, 
MX CORPORATION tel.: 0915/958305, SNINA - FILIP MINICH - BYTEX HOME tel.: 057/3811697, MICHALOVCE - ŠUMA NÁBYTOK tel.: 056/6433248, GIRALTOVCE - NÁBYTOK KVOKAČKA  
tel.: 054/7322724

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA

VÝHRADNÉ PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM
BRATISLAVA - EURONICS-TPD tel.: 0918/421071, PEZINOK - MONETIX tel.: 0918/555449, SENEC - MONETIX tel.: 0918/555277, DUNAJSKÁ STREDA - LÍNIA - I tel.: 0918/672099, ŠAĽA - 
TOLDI NÁBYTOK tel.: 0905/766701, KOMÁRNO - RM ELEKTRO tel.: 0948/330193, NOVÉ ZÁMKY - RM ELEKTRO tel.: 0917/752933, VRÁBLE - RM ELEKTRO tel.: 037/7832733, RM ELEKTRO  
tel.: 0917/752933, LEVICE - DECO LINE tel.: 036/6334935,ŽIAR NAD HRONOM - TPD tel.: 045/6732289, ZVOLEN - D-NÁBYTOK tel.: 0907/768035, EURONICS - TPD tel.: 045/5324889, 045/5401846, 
BREZNO - PANAMA tel.: 0907/029777, LUČENEC - D-NÁBYTOK tel.: 0907/817708, RIMAVSKÁ SOBOTA - AARIN-VÁŠ DOMOV tel.: 0907/329970, ROŽŇAVA - JS-INTERIÉR Ján Stachura tel.: 
0948/075102, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA tel.: 054/4748328, MICHALOVCE - DECOHOME tel.: 0910/870483, STARÁ ĽUBOVŇA - I-DESIGN STUDIO tel.: 0907/069922, TREBIŠOV - ARIES,
s.r.o. tel.: 0915/872388, PREŠOV - JOMA NÁBYTOK, tel.: 051/7734748

TOPOĽČANY BEDZIANSKA CESTA tel.: 038/5363824, KOŠICE OC CASSOVIA tel.: 055/2850764, TRNAVA OC STORELAND tel.: 033/3260448, PRIEVIDZA OC STORELAND tel.: 046/3260410,  
TRENČÍN OC STORELAND tel.: 032/3260410, SKALICA OC MAX tel.: 034/3260410, MARTIN OC TURIEC tel.: 043/3260410, NITRA MLYNÁRCE tel.: 037/2850760, POPRAD OC MAX tel.: 
052/2850750, ŽILINA OC DUBEŇ tel: 041/2850750, L. MIKULÁŠ OC LIPTOV tel.: 044/5472950, BRATISLAVA OC VIVO tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA LAMAČ tel.: 02/20850750,  
BRATISLAVA GALVANIHO tel.: 02/20850755, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO tel.: 035/2850751, POVAŽSKÁ BYSTRICA SHOPPING PARK BREL tel.: 042/2850751

DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM
Grafický návrh zadarmo obsahuje cenovú ponuku a jeden náhľadový obrázok.*GRAFICKÝ NÁVRH ZADARMO

KAMI výklopná pružinová váľanda 
s hlbokým úložným priestorom
š/v/h: 200/51/90 cm, vyhotovenie: Et96/Karo 119 

mesačná
splátka 10 €

199 €

169 €

Posteľ s výškou

ložnej plochy 

51 cm.

MIRANDA robustná manželská posteľ 
s lamelovými roštami a hlbokým úložným priestorom
š/v/h: 200/51/90 cm, vyhotovenie: PE 39 čierna

569 €

429 €
mesačná
splátka 25 €

10
rokov záruka

389 €

349 €
mesačná
splátka 20 €

VEGAS posteľ 
(bez roštov bez doplnkov a dekorácie) 
vyhotovenie: slivka masív 
š/v/h: 190/91/207 cm, ložná plocha: 180/200 cm
Predĺžená záruka 10 rokov platí 
na konštrukciu postelí a roštov.

Posteľ s výškou

ložnej plochy 

60 cm.

LIPARI celočalúnená dvojposteľ 
s roštom aj úložným priestorom 
(bez matracov, prehozu a dekorácií)

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

559 €

479 €
mesačná
splátka 25 €

*Zľava až do -15% 
sa nevzťahuje na výpredajový 

a dlhodobo zlacnený sortiment.

NA VŠETKY
ROŠTY

-15%
AŽ DO

NA VŠETKY
MATRACE
MATERASSO

-15%
AŽ DO *Zľava až do -15% sa 

nevzťahuje na výpredajový 
a dlhodobo zlacnený sortiment.


