
Tradičný slovenský výrobca nábytku

Kuchyňa KATY
korpus: biela arctic
predná plocha: biela arctic
zľava na kuchyňu KATY až do -42%

Platnosť akcie: 15. 1.  - 13. 2. 2018

AŽ DO

-42%
KUCHYNE DECO PLAN

kuchyne na mieru



 Garancia najnižšej ceny
Nebojte sa s našimi odbornými predajcami porovnať akúkoľvek 
konkurenčnú ponuku porovnateľnej kvality. U nás máte istotu, 
že naša cena a kvalita budú pre Vás vždy tie najlepšie. 

Kuchyňa IRIS
korpus: dub nelson

predná plocha: 
dub nelson/chilli lakovaná vysoký lesk

zľava na kuchyňu IRIS až do -38%

Výhodná zľava až do -42% na vybrané kuchyne decoplan
Zľava až do -42% na kuchyne decoplan: Astória, Manila, Paula, Lada, Vanila, Katy
Zľava až do -38% na kuchyne decoplan: Lota, Cora, Gala, Bibiana, Radúza, Zora, 
Porta, Dona, Leandra, Bela, Jela, Tilia 1,2, Elis, Ester, Iris, Carmen

Kuchyňa LOTA
korpus: kašmír
predná plocha: kašmír/fjord    

 zľava na kuchyňu LOTA 
až do -38%

3
farebné

vyhotovenia

10
farebných
vyhotovení

AŽ DO

-42%
KUCHYNE DECO PLAN

kuchyne na mieru



Kuchyne Online
objednajte si kuchyňu z pohodlia domova

Online konzultácia
a grafický návrh kuchyne zadarmo

Vďaka novej službe  
Kuchyne Online  
si môžete vašu novú kuchynskú 
linku začať plánovať už doma.

Genius Pay MYSLITE DOPREDU 
A UŠETRÍTE AŽ 2%

Finančné služby decodom

Využite výhodné financovanie vďaka   

ĽAHKÝM SPLÁTKAM !

Urobte si radosť hneď, 
veď splácať je jednoduchšie ako šetriť.

Pri úvere od 100€:
Úrok od 9,8 % platí len pri akontá-
cii 10 %; 20 %; 30 % a len pri dobe 

splácania 12; 15; 18 mesiacov.
Reprezentatívny príklad: Celková 

výška úveru 450 €, pri úrokovej 
sadzbe 9,86 % p.a., akontácia 

50 €, výška mes. splátky 39,34 €, 
počet splátok 12, celková čiastka 

k úhrade 472,08 €, RPMN 9,86 %, 
doba splatnosti 12 mesiacov.

Zľava - 10% na vybrané spotrebiče 
z aktuálnych letákov Electrolux AEG

Nechajte montáž nábytku na profesionálov 
a získajte TROJROČNÚ ZÁRUKU.
Montáž nábytku vykonávajú školení pracovníci s dlhoročnou 
praxou. Sú vybavení profesionálnym náradím a vďaka 
ich skúsenostiam bude montáž pre Vás jednoduchou 
záležitosťou.

Pri kúpe elektrickej rúry 
+ varného panelu + umývačky riadu
značky WHIRLPOOL, alebo INDESIT
získate dva darčeky za 1€/ks

Zľava až do -15% 
na produkty značky FRANKE
Kúpte si drez, batériu a sorter a získate zľavu až do -15% na celý nákup.

KAROLINA jedálenský stôl
biela arctic, vanilka patina
š/v/h: 130/75/90 cm 299€ 249 €
TATRA stolička
biela arctic, vanilka patina, dub bardolino schoko, 
dub olejovaný, dub olejovaný/biela
š/v/h: 45/93/48 cm

5690€4999 €

najpredávanejšia stolička

vanilka
patina

biela
arctic



 KELLY 
pohodlná sedačka s polohovateľnými opierkami hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 176/98/101 cm
až do -20 % na sedací program KELLY 

NÁŠ
TIP!

 OLAND komfortná rozkladacia sedacia súprava 
s úložným priestorom
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu  
š/h: 232/97 cm, ložná plocha: 197/142 cm

až do -20 % na sedací program OLAND

 EGO sedacia súprava s variabilitou zostáv
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu  
rozmery: 3kreslo: 243/96 cm, 2kreslo: 173/96 cm
taburetka: 96/64 cm (možnosť doobjednať doplnky)
až do -20 % na sedací program EGO

Kompletnú ponuku nábytku hľadajte na www.decodom.sk

 BRANDON 
sektorová sedacia súprava
vytovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm , ložná plocha: 197/123 cm
až do -20 % na sedací program BRANDON

AŽ DO

-20%
NA SEDACIE
SÚPRAVY

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

na výber z viac ako 400 vyhotovení

na výber z viac ako 
400 vyhotovení

na výber z viac ako 
400 vyhotovení

model s hlbokým sedákom, na 
výber z viac ako 300 vyhotovení



2014
SLOVAKIA

AWARDED

2015
SLOVAKIA

AWARDED

Tradičný slovenský výrobca nábytku

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

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

Tovar 
skladom

VERONA 
rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Balaton 90/Balaton 25
(v sivej aj hnedej látke)
š/v/h: 201/76/105 cm, ložná plocha: 200/155 cm

Tovar 
skladom

SYDNEY 
rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: Tanzania sivá/Boss tmavo sivý, chrómové nohy 
š/v/h: 191/82/80 cm, ložná plocha: 140 x 196 cm

Tovar 
skladom

mesačná
splátka 1880 €

239 €

MALAGA-LUX
rohová sedacia súprava s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 236/84/163 cm, ložná plocha: 295/118 cm

Tovar 
skladom

mesačná
splátka 5342 €

679 €

NÁŠ
TIP!

mesačná
splátka 2195 €

279 €
RIVA univerzálna rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka BE 23, nohy strieborné
š/v/h: 240/ 87/163 cm, ložná plocha: 195/118 cm

4
roky 

záruka

Tovar 
skladom

mesačná
splátka 4162 €

529 €

TAMARA 
menšia rohová sedacia súprava rozkladacia 
s úložným priestorom 
vyhotovenie: Soro 40 žltá
š/v/h: 250/90/157 cm

Tovar 
skladom

mesačná
splátka 4319 €

549 €

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

109 €

taburetka
vyhotovenie: 

M05/OL24 
čierno-šedá 

š/v/h: 110/42/71 cm

PRESTON LUX 
moderná komfortná sedačka s veľkou plochou sedenia 
Rozkladacia s úložným priestorom. Opierkové vankúše sú 
z molitánovej tvarovky s odnímateľným poťahom. 
Sedačka je univerzálna ľavo/pravá. 
vyhotovenie: M05/OL24 čierno-šedá, š/v/h: 298/86/211 cm

Tovar 
skladom

mesačná
splátka 6208 €

789 €

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

komfortné
sedenie

 najpredávanejšia

SPIRIT elegantné jednolôžko s úložným priestorom vrátane 
matracu vyhotovenie: ET85/MT31
š/v/h: 202/80/112 cm, ložná plocha: 200/110 cm

do malých 
priestorov

199 €

189 €
cena bez doplnkov

6490 €

5990 €
cena bez doplnkov

269 €

249 €
mesačná

splátka 1959 €

VYUŽITE VÝHODNÉ FINANCOVANIE VĎAKA 

ĽAHKÝM SPLÁTKAM.

Tovar 
skladom



STROMBERG kombinácia 16, š/v/h: 346,2/206,6/51,2 cm 
korpus/predná plocha: dub wotan 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program STROMBERG až do - 20%

mesačná
splátka

740 €

4634 €

589 €
cena bez doplnkov

Tovar 
skladom

Séria ELIN kombinácia 20, š/v/h: 337,5/206,6/51,2 cm, 
korpus: kašmír, predná plocha: kašmír  
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu ELIN až do - 20%

mesačná
splátka

657 €

4319 €

549 €
cena bez doplnkov

Tovar 
skladom

HATTRICK kombinácia 01, š/v/h: 305,3/208,4/42 cm
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

mesačná
splátka

499 €

2352 €

299 €
cena bez doplnkov

Tovar 
skladom

ALFONSO kombinácia 114   zľava na program ALFONSO až do -20 %
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm, korpus: dub wotan predná plocha: dub wotan/čierna supermat 
(cena bez osvetlenia a doplnkov)/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

ALFONSO komoda typ 51
š/v/h: 180,1/91/43,8 cm, 
korpus: dub wotan 
predná plocha: 
dub wotan/čierna supermat 

Tovar 
skladom

mesačná
splátka

392 €

2352 €

299 €
cena bez doplnkov

NICO kombinácia 51, š/v/h: 300/190/56 cm               
korpus: dub tmavý predná plocha: vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

Tovar 
skladom

mesačná
splátka

720 €

4470 €

569 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka

287 €

1802 €

229 €

PORTOS konferenčný stôl
vyhotovenie: dub canyon
(dub pílený bardolino, dub tmavý, 
buk gold, dub arlington, čerešňa)
š/v/h: 110/45/70 cm

110x70 7490€
80x80 6990€

110x70 9490€
80x80 8990€

DALLAS konferenčný stôl
vyhotovenie: biela arctic
(dub pílený bardolino)
š/v/h: 110/45/70 cm

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

6 farebných vyhotovení 2 farebné vyhotovenia



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

mesačná
splátka

449 €

2825 €

359 €
cena bez doplnkov

Tovar 
skladom

DENVER komoda typ 51
š/v/h: 180,1/93,1/41,2 cm, 

korpus: dub wotan 
predná plocha: 

dub wotan/čierna supermat 

Tovar 
skladom

mesačná
splátka

410 €

2581 €

328 €

mesačná
splátka

822 €

5027 €

639 €
cena bez doplnkov

DENVER kombinácia 27  zľava na program DENVER až do -20 %
š/v/h: 335/190,1/50 cm, korpus: dub riviera mountain rustic predná plocha: dub riviera mountain rustic/grafit 
(cena bez osvetlenia a doplnkov), /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

Tovar 
skladom

mesačná
splátka

573 €

2825 €

359 €
cena bez doplnkov

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

Tovar 
skladom

1216 €

699 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka5500 €

Séria MANHATTAN kombinácia 02B, š/v/h: 322,7/206,6/50 cm 
korpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/grafit
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na Sériu MANHATTAN až do -20 %

Séria

Tovar 
skladom

Séria MANHATTAN kombinácia 01, š/v/h: 330,3/206,6/50 cm 
korpus: biela arctic vysoký lesk, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/ dub pílený bardolino 
(cena bez osvetlenia a doplnkov) /osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

zľava na Sériu MANHATTAN až do -20 %

1022 €

649 €
cena bez doplnkov

mesačná
splátka5106 €Séria

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

110x70 9490€
80x80 8990€

110x70 9490€
80x80 8990€

NORDIC 110 konferenčný stôl
vyhotovenie: pino aurélio
 (dub pílený bardolino, biela arctic, dub 
nelson, dub wotan, dub riviera)
š/v/h: 110/46/70 cm

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

6 farebných vyhotovení2 farebné vyhotovenia



Séria POINT študentská izba, vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk  zľava na Sériu POINT a POINT+ až do -25 % 
Tovar 
skladom

Najpevnejší 
a najvariabilnejší program 

na slovenskom trhu.
model vhodný do 
rokovacích priestorov

FOR YOU detská izba  vyhotovenie: biela arctic  zľava na Sériu FOR YOU až do -15 %

Typ 61 
písací stôl 

š/v/h: 128/76/62 cm

174 €14790€

Typ 41 
panel policový 

š/v/h: 107,6/29,5/20,2 cm

39 €3315€

Typ 31 
skrinka na TV 

š/v/h: 107,6/50,6/42 cm

133 €11305€

Typ 27 
nočný stolík 

š/v/h: 60/50,6/42 cm

79 €6715€

Typ 46 
zrkadlo 

š/v/h: 107,6/88,1/2,2 cm

71 €6035€

Typ 21 
komoda 

š/v/h: 107,6/106,6/42 cm

205 €17425 €

AŽ DO

-25%
NA SÉRIE
POINT
A POINT+

FUNKY detská izba, vyhotovenie: woodline creme/tmavofialová/bledofialová  zľava na Sériu FUNKY až do -20 % 

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

1990 €

Dostupné 

cez e-shop

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

109 €7990 €

WONDER
kancelárske otočné kreslo 
plastové podrúčky s možnosťou 
odklopenia, nastavenie výšky sedenia 
piestom, vyhotovenie: sedák látka/
operadlo látka a sieťovina 
š/v/h: 62/109/51 cm, nosnosť: 100 kg

Dostupné 

cez e-shop
NÁŠ
TIP!

TENESSE kancelárska stolička
vyhotovenie: čierna, červená, zelená látka
š/v/h: 61/108,5/67 cm
nosnosť: 100 kg

Tovar 
skladom

Dostupné 

cez e-shop
NÁŠ
TIP!

čierna 4999 €
červená, zelená 6990 €

množstvo
farebných
kombináciíSéria



AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson          zľava na program spálne AURÉLIA až do -25%

Tovar 
skladom

Séria NORDIC študentská izba 
vyhotovenie: pino aurélio 
zľava na Sériu NORDIC až do -15 %

pino
aurélio

NOVINKA
dub

rustic
mountain

Séria TIROL spálňa 
vyhotovenie: dub pílený schoko 
zľava na Sériu TIROL až do -20 %Séria

NOVINKA
dub

rustic
mountain

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

83 
prvkov
4 farebné 
vyhotovenia

37 
prvkov
2 farebné 
vyhotovenia

typ 3DV 
šatníková skriňa
3-dverová
š/v/h: 135/225/60 cm

251€18825€
typ 2DV 

šatníková skriňa
2-dverová 

š/v/h: 90,6/225/60 cm

157€11775€

MODESTO šatník 5 DV
vyhotovenie: san remo sand
š/v/h: 236/223,2/60,2 cm

651 €55335 €

MODESTO posteľ 
(s úložným priestorom a 
roštami)
P 180 Comfort
vyhotovenie: 
san remo sand/antracit M05
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

480 €408 €
Séria MODESTO spálňa
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
zľava na Sériu MODESTO 
až do -15 %Séria

45 
prvkov
1 farebné 
vyhotovenie

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

AŽ DO

-25%
NA VYBRANÉ
PROGRAMY
SPÁLNÍ

Séria TIROL pracovňa 
vyhotovenie: 
dub riviera mountain rustic



DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM

PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM
BRATISLAVA - EURONICS-TPD, Farského 26, tel: 02/62247614, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o.Galvaniho 9, tel. : 02/48709160, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. Novoveska ul. Devínska 
Nová Ves, tel.: 02 48 222 141, HURBANOVO - RM ELEKTRO, Komarňanská 142, tel: 0917/752933, ŠAĽA - TOLDI NÁBYTOK, Dlhoveská 71/A, Šaľa - Veča, tel: 0905/766701, LEVICE - DECO LINE, 
Československej armády 240/12, tel: 036/6334935, DUNAJSKÁ STREDA - LINIA - I, Á. Vámbéryho 51 (OD Modrý Dunaj), tel: 0918/672099, ŽILINA - EURONICS-TPD, Prielohy 1012/1C (vedľa metra), 
tel: 0917/493211, LUČENEC - D-NÁBYTOK, M. Rázusa, tel: 047/4331245, VEĽKÝ KRTÍŠ - NÁBYTOK-INTERIÉR, Osloboditeľov 35, tel: 047/4830167, ZVOLEN - D-NÁBYTOK, Krupinská cesta 1, tel: 
045/5331955, EURONICS - TPD, Obchodná ulica 11 (Strážska cesta), tel: 045/5401846, KOMÁRNO - HELEN NÁBYTOK, Petöfiho 28, tel: 0948/330193, RIMAVSKÁ SOBOTA - INEXA interiérové 
štúdio, Hviezdoslavova 1A , tel: 0907/329970, NOVÉ ZÁMKY - NZ INTERIER, Pri skladoch 1, tel: 035/6412006, KOŠICE - HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. Moldavská cesta 22, tel.: 055 78 33 144,
PREŠOV - JOMA NÁBYTOK, Masaryková 14/A, 051/7734748, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA, ABcko, Komenského 2756, 054/4748328, NÁBYTOK KVOKAČKA, OD Jednota, 054/7322724 

TOPOĽČANY Bedzianska cesta, tel.: 038/5363824, KOŠICE OC CASSOVIA, tel.: 055/2850764, TRNAVA OC STORELAND, tel.: 033/3260448, PRIEVIDZA OC STORELAND, 
tel.: 046/3260410, MICHALOVCE OC MICHALOVCE, tel.: 056/2850750, TRENČÍN OC STORELAND, tel.: 032/3260410, SKALICA OC MAX, tel.: 034/3260410, MARTIN OC 
TURIEC, tel.: 043/3260410, PÚCHOV OC STOP.SHOP, tel.: 042/3260410, ROŽŇAVA OC ROŽŇAVA, tel.: 058/2850750, NITRA MLYNÁRCE, tel.: 037/2850760, POPRAD 
OC STORELAND, tel.: 052/2850750, ŽILINA OC DUBEŇ, tel:  041/2850750, L. MIKULÁŠ OC LIPTOV, tel.: 044/5472950, RUŽOMBEROK R-NÁBYTOK, tel.: 044/4303464, 
NÁMESTOVO OC ORMO, tel.: 043/5522033, B.BYSTRICA RADVAŇ PARK, tel.: 048/3810207, BRATISLAVA POLUS CITY CENTER, tel.: 02/20850752, BRATISLAVA OC GALÉRIA 
LAMAČ, tel.: 02/20850750, BRATISLAVA Galvaniho, tel.: 02/20850755, BRATISLAVA OC RETRO Ružinov, tel.: 02/38104757, NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO, tel.: 035/2850751 

CASSANOVA spálňa vyhotovenie: dub pílený bardolino

4
farebné 

vyhotovenia

jaseň
coimbra

dub
pílený

bardolino buk 07

RAFAEL polohovacia váľanda s úložným priestorom 
lamelový rošt, pružinový matrac, 
polohovanie pod hlavou a nohami 
š/v/h: 200/50/87cm
vyhotovenie: Vento 12/Life 19

Tovar 
skladom

179 €
mesačná

splátka 1408 €

KULA celočalúnená posteľ 
š/v/h: 207/98/205 cm, ložná plocha 170/195 cm
vyhotovenie: látka korpus 641/látka matrace 386
cena bez doplnkov a dekorácie

279 € 
259 €

mesačná
splátka 2038 €

Posteľ s výškou
ložnej plochy 

60 cm.

náš tip

Tovar 
skladom

LIPARI celočalúnená dvojposteľ s roštom aj úložným 
priestorom ( bez matracov, prehozu a dekorácii )
š/v/h: 213/107/184 cm, ložná plocha: 200/180 cm,
vyhotovenie: hnedá alebo biela koženka, nohy strieborné 
nosnosť: 150kg

náš tip

10
rokov záruka

mesačná
splátka 3139 €

Tovar 
skladom

typ 20 - 5DV 1Z
5-dverová so zrkadlom
š/v/h: 224/225/60 cm

375 € 
262 €

typ 19 - 5DV
5-dverová

š/v/h: 224/225/60 cm

362 € 
253 €

typ 33 R S1 Z
rohový šatník so zrkadlom

š/v/h: 91/225/91 cm

257 € 
179 €

typ 34 R S1 D
rohový šatník 

š/v/h: 91/225/91 cm

244 € 
169 €

typ 12 - 3DV
3-dverová

š/v/h: 135/225/60 cm

251 € 
175 €

typ 12 - 1DV 1Z
1-dverová so zrkadlom

š/v/h: 46/225/60 cm

132 € 
92 €

typ 11 - 1DV
1-dverová 

š/v/h: 46/225/60 cm

125 € 
87 €

typ 16 - 3DV 1Z
3-dverová so zrkadlom
š/v/h: 135/225/60 cm

264 € 
184€

AŽ DO

-30%
NA SPÁLŇU
CASSANOVA

zľava na program spálne CASSANOVA až do -25 %
zľava -30% platí len na vybrané prvky

Najpredávanejšia 
spálňová zostava  

na Slovensku

 najpredávanejšia419 € 
399 €

Tovar 
skladom



10950 €

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA
- ZÁPADNÉ SLOVENSKO - BRATISLAVA - MERITO, Vajnorská 41, 02/44450338, DUNAJSKÁ LUŽNÁ - AVAL-JZ, Hlavná ulica, 0911/405373 DUBNICA NAD VÁHOM - NÁBYTOK NIKA, Námestie 
Matice Slovenskej 4263 (OD ASTRA), tel: 042/2402010, MYJAVA - STORM, Bradáčová 28, 0908 754426, NITRA - IDEA NÁBYTOK, Novozámocká 224, 037/6515138, NOVÁ DUBNICA - NÁBYTOK 
NIKA, OD Družba, SNP 750/42, 042/4431077 NOVÉ ZÁMKY - NÁBYTKÁRSTVO.SK (Roland Schváb), Nitrianska cesta 139, 0918/188377 PIEŠŤANY - STORM, Bratislavská 78, 0915 738202, 
TRENČÍN - UNI-MIER, Zlatovská č. 9 Úspech - obchodné centrum, 032/6582872, VRÁBLE - RM ELEKTRO Hlavná 1 (OD Jednota  1. Poschodie), 0917/752933, 032/6582872, ZLATÉ MORAVCE - GBG 
SLOVAKIA  (PROFICENTRUM), Továrenská 3, 0917/170858, ŠAMORÍN - NAFEKT  Bratislavská 2003, 0905 822 487, 0650/400 636 - STREDNÉ SLOVENSKO - ČADCA - STAVIVÁ, U Ševca 220 /
Pri železničnej stanici/, 0918 683 674, ŽIAR N. HRONOM - EURONICS TPD OD Prior Stred, Ul. SNP 108, 0918/421041, KRUPINA - NÁBYTOK MUDRÁK  ČSA 19 (Obchodný dom Coop Jednota), 
0917/902114, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK MUDRÁK  Mládežnícka 21, 0917980604  - VÝCHODNÉ SLOVENSKO - HUMENNÉ - DREVONAX JÁN VAJS, Družstevná 27, 057/7886241, NÁBYTOK 
BYTEX ul. Tolstého 104, 0915958305, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ, Južná trieda 123, 055/7283255, MICHALOVCE - ŠUMA NÁBYTOK, Námestie osloboditeľov 23, 056/6433248, ŠUMA 
NÁBYTOK, Škultétyho 25, 051/7713093, SNINA - NÁBYTOK KOMFORT Vihorlatska 4452 (pred vstupom do závodu Vihorlat), 057/3811697, ČIERNY BALOG - JAME-NÁBYTOK, Hlavná 35, 
0905/631594, SPIŠSKÉ PODHRADIE - NÁBYTOK KELNER MILAN Ing. Mariánske námestie, 053/4541056

Akcia platí od 15. 1. do 13. 2. 2018, alebo do vypredania zásob. Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien a sortimentu počas trvania akcie. Ceny sú uvedené s DPH. V cene nie sú započítané dekorácie, doprava a montáž. Uvedené rozmery sú orientačné. 
Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmeny vo farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto letáku. Tovarové položky, nachádzajúce sa v letákovej akcii, sú výstavné exponáty a slúžia k zadaniu objednávky do výroby. Nie je možné ich priamo odobrať. 
Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. Z kapacitných dôvodov nie sú všetky tovarové položky, nachádzajúce sa v letákovej akcii, vystavené na predajných miestach, uvedených v tomto letáku. Fotografie použité v letáku sú ilustračné a nemusia zodpovedať 
aktuálnej ponuke. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť dorovnanie najnižšej ceny. Garancia najnižšej ceny sa vzťahuje iba na kuchyne radu DECOplan, nevzťahuje sa na spotrebiče, drezy, batérie, odpadkové koše, a služby.

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

UNO spálňa vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson zľava na Sériu UNO až do -25 %, zľava na stoly Serie UNO až do -10%           

Tovar 
skladom

250cm

150cm

DECODOM VARIO matrac
vyhotovenie: PUR pena
š/v/h: 200/18/80-90 cm 
nosnosť: 125 kg

125kg

129 €
109 €

ANTIBAKTERIAL FYZIO
vyhotovenie: PUR pena 
š/v/h: 200/19/90 cm
nosnosť:130 kg

140kg

139 €
129 €

mesačná
splátka 1015 €

typ P 90 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/88,6/214,7 cm

231€17325 €

typ P 120 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 127/88,6/214,7 cm

26250€19688 €

typ P 160 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 167/88,6/214,7 cm

38188€28641 €

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

404 €303 €
UNO3 prebaľovací pult
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 90/12,7/80,3 cm

26 €
1950 €

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

46€3450 €

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

40€30  €
Typ VM-100 medzistena
š/v/h: 98,4/173,9/49,3 cm

40€30 €

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

30€2250 €
Typ VP-100 polica
š/v/h: 98,4/2,2/49,2 cm

36€27 €

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

193 €
14475 €

AŽ DO

-25%
NA PROGRAM
UNO

MASÍV V RÁME rošt
pevný laťový rošt v ráme
š/v/h: 196/6,5/89 cm 3299 €

KARMA 5V pevný rošt
rozmer: 196x89 cm, 
pre lôžko: 200x90 cm 
výška roštu: 8,5 cm, hmotnosť: 10 kg 3999 €

Kvalitné hliníkové 
vodiace lišty  
s integrovaným 
dobrzďovaním dverí

úložný 
priestor 
2,18m3

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

Tovar 
skladom

dub
nelson

dub
pílený

bardolino

dub pílený
schoko

pino
aurélio

biela 
arctic

200cm

NOVINKA

Cena v prepočte za 1ks 
pri odbere 2ks

cena za 1 ks 219€
cena za 2 ks 219€

Tovar 
skladom

1+1
ZADARMO

GUARDA SUPER MATRAC 1+1
robustný matrac vyššej strednej tuhosti 
S visco penou a rozdielnou profiláciou strán.
S pratelným poťahom. V panvovej oblasti vložená 
pena s pamäťou, ktorá reaguje na tlak a teplo tela.
š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť :130 kg

šatník 250
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

499 €
399 €

šatník 150
š/v/h: 151,6/221,4/66 cm

339 €
299 €

šatník 200
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

429 €
349 €

NOVINKA



% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% % %%

% % %%ADELA blok 260 vyhotovenie: biala arctic/pino aurélio

ALEX
vyhotovenie: 
biela arctic/čerešňa vysoký lesk
biela arctic/buk jadrový
š/v/h: 80/220/24 cm

5990 €
2990 €

ADELA blok 260 vyhotovenie: dub tmavý/vanilka

Tovar  
skladom

mesačná
splátka

39850 €

1566 €

199 €

NELA blok 260 vyhotovenie: dub tmavý/jaseň coimbra

Tovar  
skladom

mesačná
splátka

36040 €

1330 €

169 €

Tovar  
skladom

mesačná
splátka

39850 €

1566 €

199 €

PORTOS jedálenský stôl
buk gold (čerešňa, dub canyon, dub pílený bardolino, 
dub arlington, slivka, dub tmavý)
š/v/h: 120/78/80 cm

cena od 

7990 €

2599 €

SANA stolička
buk/látka oranžová (dub tmavý/látka béžová, 
čerešňa/látka béžová, natur/terra) 
š/v/h: 39,5/86/46 cm, nosnosť: 90kg

Praktický regál 
za super cenu!

VEĽKÝ VÝPREDAJ POKRAČUJE


