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ROUTE ESTER vyhotovenie: biela arctic/grafit

ROUTE ESTER
vyhotovenie: grafit/dub kronberg svetlý

úchytka podľa 

vlastného výberu

ideálny pre 

otvorené 
dispozície

praktický otvor pre 

vedenie káblov

Route
Prelistujte si kuchynský katalóg FAMILY

Katalóg Family nájdete  
na www.decodom.sk
alebo v predajniach Decodom.

široká ponuka
farieb a modelov

25 173
modelov farieb predných plôch

unikátny interiérový koncept
Hlavným princípom unikátneho interiérového 
konceptu Route je umožniť zákazníkovi 
zariadiť svoj interiér tak, aby harmonicky ladil 
farbou, tvarom a materiálom.
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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 05
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 36
TV skrinka
š/v/h:  190,1/50,6/50 cm

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

typ 62
stôl písací 171 cm
š/v/h: 170,8/76/62 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 65 + typ 46
toaletný stolík + zrkadlo
š/v/h: 107,6/86/42 cm
š/v/h: 107,5/81,6/2,2 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

kvalitné
kovanie zaručí 

dlhú životnosť

úložný 
priestor pre 
všetko potrebné

TIROL detská izba vyhotovenie: biela arctic

TIROL pracovňa, vyhotovenie: vanilka patina

TIROL obývačka, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

TIROL spálňa vyhotovenie: dub riviera rustic mountain
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Saga
SAGA
vyhotovenie: kašmír

spálňa SAGA
vyhotovenie: kašmír

SAGA detská izba
vyhotovenie: kašmír

typ 01
skrinka
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm

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

typ 12
skrinka vysoká
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm

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

typ 16
skrinka
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

typ 22
skrinka
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

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

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

typ 22
komoda
š/v/h: 154,9/84,2/42 cm
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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 21 závesná vitrína 
š/v/h: 95,1/116,3/37,6 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

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

elegantná integrovaná 

úchytka má farebný 

bridlicový akcent zaoblené hrany 

vytvárajú harmonický 

dojem a sú bezpečné 

aj pre malé deti



10 11Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk

Manhattan
Nábytkový program Manhattan patrí k našim najpredávanejším 
modelom. Výnimočný dizajn tvorí reliéf na predných plochách skriniek, 
ktorý je osvetlený zabudovaným LED svietidlom. Pohodlnú manipuláciu 
so zásuvkami zabezpečuje brzdný a samodoťahovací systém  
s kovovými úchytkami. O bezpečnosť sa postará bezpečnostné sklo, 
ktoré je použité pri všetkých presklených dvierkach.

typ 21 komoda
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

typ 51 komoda
š/v/h: 128,5/107,3/41,6 cm

typ 30 TV skrinka
š/v/h: 150,7/60/51,6 cm

typ 32 TV skrinka
š/v/h: 150,7/60/51,6 cm

typ 22 komoda
š/v/h: 145,1/130,6/41,6 cm

typ 53 komoda
š/v/h: 128,5/107,3/41,6 cm

typ 52 komoda
š/v/h: 65,1/107,3/41,6 cm

typ 47 šatník  
š/v/h: 105,1/206,6/61,6cm

typ 45 regálová skrinka
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm

MANHATTAN kombinácia 19B, vyhotovenie: pino aurélio/dub trüffel
š/v/h: 329,4/180/51,6 cm, 

MANHATTAN kombinácia 01, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
š/v/h: 330/206,6/50 cm 

MANHATTAN kombinácia 189B, vyhotovenie: čierna matná/dub ribbek koňak
š/v/h: 322,7/206,6/51,6 cm 

MANHATTAN kombinácia 02 
vyhotovenie: biela arctic vl/grafit, š/v/h: 322,7/206,6/51,6 cm 

biela arctic

grafit

biela arctic

dub pílený
bardolino

biela arctic

dub pílený
trüffel

pino aurélio

dub nelson

biela arctic

dub wotan dub ribbek 
koňak

čierna matná

MANHATTAN kombinácia 36, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub wotan 
š/v/h: 295,2/206,6/50 cm

integrované 

osvetlenie 
zvýrazní 3D 

reliéf na chrbte 

skriniek 
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Bana DetroitNový obývačkový program Bana, atraktívne riešenie do každej do-
mácnosti. Vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu, príjemnej farebnosti 
a bohatej ponuke jednotlivých nábytkových prvkov nájde uplatnenie 
v každom súčasnom interiéri. V novom obývačkovom programe 
nájdete pestrý výber vitrín (aj závesných), komôd, skriniek pod TV či 
panelov s policou, konferenčné stolíky a jedálenské stoly.

typ 03 vitrína
š/v/h: 

105,1/202,9/42,2 cm

typ 07 vitrína
š/v/h:

65,1/128,7/42,2 cm

typ 08 vitrína
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

typ 16 komoda
š/v/h: 

105,1/128,7/42,2 cm

typ 17 skrinka 
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

typ 80 lavička 
š/v/h: 

125,5/55/42,2 cm

typ 77 komoda 
š/v/h: 

125,5/91,6/45,4 cm

typ 71 šatníková skrinka 
š/v/h: 

 65,1/202,9/42,2 cm

typ 83 panel 
š/v/h: 

  44,6/191,6/26,4 cm

typ 81 panel 
š/v/h: 

  120,5/57,6/26,4 cm

typ 52 komoda
š/v/h: 

165/91,6/45,4 cm

BANA predsieň kombinácia 75 
š/v/h: 326,9/202,9/45,4 cm,  
korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic

BANA kombinácia 55, š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm, 
korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic

DETROIT kombinácia 22, š/v/h: 329,7/206,6/512 cm, 
korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic

DETROIT kombinácia 19  
š/v/h:  329,7/206,6/512 cm, 
korpus: pino aurélio 
predná plocha: pino aurélio/ 
san remo sand rustic

typ 01 vitrína
š/v/h: 

 74,5/206,6/42,2 cm

typ 15 vitrína
š/v/h: 

  129,3/142,6/42,2 cm

typ 32 spodná skrinka
š/v/h: 

   139,7/62,6/51,2 cm

typ 51 komoda
š/v/h: 

     184,1/78,6/44,2 cm

typ 33 spodná skrinka
š/v/h: 

    199,7/62,6/51,2 cm

typ 57 komoda
š/v/h: 

   184,1/126,6/44,2 cm

typ 12 vitrína
š/v/h: 

74,5/142,6/42,2 cm

typ 14 vitrína
š/v/h: 

 104,5/142,6/42,2 cm

typ 164 konferenčný stôl
š/v/h: 90/40/90 cm

typ 165 konferenčný stôl
š/v/h: 110/40/70 cm

robustné riešenie 

vrchných častí skriniek 

jasne ohraničuje ich 

líniu v priestore
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Barbuda

typ 03 vitrína
š/v/h: 

105,1/202,9/42,2 cm

typ 07 vitrína
š/v/h:

65,1/128,7/42,2 cm

typ 08 vitrína
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

typ 16 komoda
š/v/h: 

105,1/128,7/42,2 cm

typ 17 skrinka 
š/v/h: 

65,1/128,7/42,2 cm

typ 80 lavička 
š/v/h: 

125,5/55/42,2 cm

typ 77 komoda 
š/v/h: 

125,5/91,6/45,4 cm

typ 71 šatníková skrinka 
š/v/h: 

 65,1/202,9/42,2 cm

typ 83 panel 
š/v/h: 

  44,6/191,6/26,4 cm

typ 81 panel 
š/v/h: 

  120,5/57,6/26,4 cm

typ 52 komoda
š/v/h: 

165/91,6/45,4 cm

BARBUDA  kombinácia 22, š/v/h: xxx cm, 
korpus: dub amberg, predná plocha: biela arctic matt

BRBUDA kombinácia 22, š/v/h: xxx cm, 
korpus: dub amberg, predná plocha: biela arctic matt

typ 51 komoda  
š/v/h: 177,4 / 77/37,7 cm

typ 32 skrinka spodná  
š/v/h: 177,4/60,9/51,2 cm

typ 31 skrinka spodná  
š/v/h: 143,1/54,4/51,2 cm

typ 04 skrinka  
š/v/h: 74,5/141,2/37,7 cm

typ 01 vitrína  
š/v/h: 74,5/206,6/37,7 cm

kvalita je skrytá 

v prepracovaných 

detailoch

STROMBERG kombinácia 16
š/v/h: 346,2/206,6/51,2 cm, vyhotovenie: dub wotan

STROMBERG konferenčný stolík 65
š/v/h: 110/40/70 cm, vyhotovenie: dub wotan

STROMBERG komoda 51
š/v/h: 177,4/77/37,7 cm, vyhotovenie: dub wotan

Gigant
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Liberty
LIBERTY kombinácia 07 B
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón

LIBERTY kombinácia 103 B, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm

LIBERTY predsieň kombinácia 52
š/v/h:  195,1/206,6/41,6 cm,  
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón

LIBERTY komoda typ 21 
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm,  
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón BOA kombinácia 35, vyhotovenie: biela/grafit vysoký lesk

š/v/h: 355,3/207,4/50,8 cm 

BOA kombinácia 36, korpus: biela arctic predná plocha: dub san remo sand
š/v/h: 365/194/50,8 cm

moderné zabudované osvetlenie 

je výrazným kontrastom voči 

drevitému dizajnu

kovová úchytka 

je zárukou dlhej 

životnosti

Boa
typ 51 komoda 

š/v/h: 180,1/93/41 cm

typ 01 vitrína 
š/v/h: 65,1/207,4/41 cm

typ 05 komoda 
š/v/h: 100,1/126,2/41 cm

typ 07 komoda 
š/v/h: 100,1/126,2/41 cm

typ 43 panel s policou 
š/v/h: 180/34,5/19,6 cm

typ 52 komoda 
š/v/h: 120,1/126,2/41 cm

biela arctic

dub san  
remo sand

biela arctic

grafit  
vysoký lesk

- rýchle zatváranie
- krátka dráha brzdenia
- tiché dovretie
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ALFONSO kombinácia 114, vyhotovenie: dub wotan/čierna supermat
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm 

Alfonso

ALFONSO kombinácia 17, vyhotovenie: dub wotan/biela
š/v/h:  300,2/207,4/50 cm

exkluzívna 
textúra dubu 

wotan

typ 01 vitrína  
š/v/h: 60,1/207,4/37,2 cm

typ 03 vitrína  
š/v/h: 90,1/140,2/37,2 cm

typ 05 vitrína  
š/v/h: 120,1/140,2/37,2 cm

typ 43 panel s policou  
š/v/h: 120/65/19,6 cm

typ 42 panel s policou  
š/v/h: 200/24/19,6 cm

typ 32 spodná skrinka  
š/v/h: 200,1/51,6/50 cm

typ 31 spodná skrinka  
š/v/h: 180,1/51,6/50 cm

biela arctic

dub wotan

čierna 
supermat

dub wotan MAGIC kombinácia 29, korpus: dub wotan, predná plocha: dub wotan/biela arctic vysoký lesk
š/v/h: 330,7/208/53,6 cm

MAGIC komoda typ 52  
korpus: dub wotan  
predná plocha: dub wotan/biela arctic vysoký lesk
š/v/h: 160,7/120,8/53,6 cm

MAGIC konferenčný stolík 64,  
vyhotovenie: dub wotan 
š/v/h:  110,1/41,2/74,6 cm

otočné poličky sú prehľadné  

a ľahko dostupné 
príklad rohového 
umiestnenia

Magic



20 21Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk

vložený rámový 

prvok na dverách 

najkrajšie vynikne 

pri zapnutom 

vnútornom osvetlení

FALAN kombinácia 41+ podstavec pre TV typ 62  
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub artisan
š/v/h: 290,2/210,2/50 cm

FALAN komoda typ 52, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk / dub artisan
š/v/h: 120,1/142,2/37,5 cm 

FALAN kombinácia 45 + podstavec pre TV typ 62 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub artisan
š/v/h:  320,1/210,2/50 cm 

Falan

typ 51 komoda  
š/v/h: 180,1/92,2/37,5 cm

typ 43 panel s 2 policami  
š/v/h: 150,2/93/20,6 cm

typ 31 spodná skrinka  
š/v/h: 150,1/41,6/50 cm

typ 23 závesná skrinka  
š/v/h: 120,1/38,4/37,5 cm

typ 07 skrinka nadstavcová 
š/v/h: 30,1/105,4/37,5 cm

typ 61 TV nadstavec 
š/v/h: 15/11,8/37,5 cm

typ 22 vitrína  
š/v/h: 60,1/125,2/37,5 cm

typ 09 vitrína  
š/v/h: 60,1/142,2/37,5 cm

typ 02 vitrína  
š/v/h: 60,1/210,2/37,5 cm

typ 05 vitrína  
š/v/h: 90,1/142,2/37,5 cm

DENVER kombinácia 27, vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/grafit
š/v/h: 335/190,1/50 cm

DENVER kombinácia 04, vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/biela arctic
š/v/h: 340/206,1/50 cm

DENVER komoda typ 51 vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/grafit
š/v/h: 180,1/93,1/41,2 cm 

Denver

jemné a nadčasové línie sú dodržané 

aj na osvetlenom rohu skriniek

typ 01 vitrína vysoká  
š/v/h: 60,1/206,1/38 cm

typ 162 konferenčný stolík  
š/v/h: 115/43/65 cm

typ 35 TV skrinka  
š/v/h: 180,1/47/50 cm

typ 43 panel kombinovaný  
š/v/h: 180/67,2/21,8 cm

typ 21 vitrína závesná 
š/v/h: 45,1/123,1/38 cm

grafit

dub riviera 
mountain 

rustic

biela arctic

dub riviera 
mountain 

rustic
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ALBI kombinácia 11, korpus: biela arctic, predná plocha: dub mountain/biela arctic vysoký lesk
š/v/h: 286,2/208/51,8 cm

osvetlenie integrovaným 

LED pásom ničím 

nenarúša jemné kontúry 

skriniek

Albi

typ 01 vitrína 
š/v/h: 68,4/208/39,8 cm

typ 03 vitrína 
š/v/h: 68,4/176/39,8 cm

typ 05 vitrína 
š/v/h: 98,4/144/39,8 cm

typ 34 TV skrinka 
š/v/h: 213,4/45,4/51,8 cm

typ 38 TV skrinka 
š/v/h: 183,4/45,4/51,8 cm

typ 52 komoda
š/v/h: 133,4/144/39,8 cm

TENO kombinácia 105, vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk
š/v/h: 317/217,2/49 cm

TENO komoda 69 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/vanilka vysoký lesk
š/v/h: 138,7/146,8/51,2 cm luxusná  

vnútorná výbava

Teno
dub pílený 
bardolino

vanilka 
vysoký lesk

CABANA kombinácia 169, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub wotan
š/v/h: 335,1/208,6/50 cm

Cabana
biela arctic

dub pílený 
bardolino

biela arctic

dub pílený 
truffel

biela arctic

grafit

biela arctic

wottan

dub pílený 
truffel

grafit 
vysoký lesk
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Cala

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

typ 21 závesná vitrína 
š/v/h: 95,1/116,3/37,6 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

CALA kombinácia XX  
š/v/h: xxx cm, vyhotovenie: xxx

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

elegantná integrovaná 

úchytka má farebný 

bridlicový akcent zaoblené hrany 

vytvárajú harmonický 

dojem a sú bezpečné 

aj pre malé deti



26 27Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk Kompletnú ponuku nájdete na www.decodom.sk

TOGO komoda typ 51
vyhotovenie: dub pílený bardolino/ 
biela arctic vysoký lesk
š/v/h: 180,1/83,2/42,4 cm

ALBI komoda typ 51
vyhotovenie: dub nelson/biela arctic 
vysoký lesk
š/v/h: 190,1/93/44,2 cm

CABANA komoda typ 52
vyhotovenie: dub pílený trüffel/ 
biela arctic vysoký lesk
š/v/h: 163,7/94/40,4 cm

GIGANT komoda typ 22
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: 145,1/130,6/41,6 cm

BOA komoda typ 51
vyhotovenie: biela/grafit vysoký lesk
š/v/h: 180,1/93/41 cm

MODESTO komoda typ 51
vyhotovenie: dub san remo sand/
akcentový prvok - bridlica
š/v/h: 149,9/86,6/47,6 cm

MAGIC komoda typ 53
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: 213,4/79,3/53,6 cm

CALA komoda typ 51
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: 187,6/78,3/44,2 cm

BARBUDA komoda typ 51
vyhotovenie: dub amberg/svetlošedá
š/v/h: 170/71/44,2 cm

DETROIT komoda typ 51
vyhotovenie: pino aurelio/dub san remo rustic
š/v/h: 184,1/78,6/44,2 cm

ALFONSO komoda typ 51
vyhotovenie: pino aurelio/dub san remo rustic
š/v/h: 180,1/91/43,8 cm

GIGANT komoda typ 22
vyhotovenie: pino aurelio/dub san remo rustic
š/v/h: 180,1/91/43,8 cm

BARBUDA
Strana 1 z 4Farebné prevedenie 2020 / 11 / 10Korpusy

Predné plochy
Sklené dvere

Úchytka
Zásuvky

Balenie

Závesy
Osvetlenie

MDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
MDF doska, hrúbka 19 mm

kovová, vŕtanie 64 mm, farba nikel matná
čiastočný výsuv so samodoťahom a brzdou,
nosnosť 6 kg
kovové, priemer 35 mm 
doplnkové LED osvetlenie
montovaný nábytok

číre ploché skloSklené police

* Energetická trieda osvetlenia A     A++*

číre bezpečnostné sklo

Upozorňujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a 
materiálové  úpravy. Všetky  technické údaje  (rozmery  v  mm) sú uvádzané s prípustnou toleranciou, preto  
je  potrebné  chápať  ich  cca. Typový  list  slúži  len  ako  pomocný  materiál  a  preto  každú  objednávku  
konzultujte  priamo  v  predajni !

OBÝVAČKOVÝ PROGRAM

Vitrína 1-dv. ľavá

š/v/h - 601 / 2074 / 390

Typ 01 

Typ 03
Vitrína 2-dv. ľavá

š/v/h - 1701 / 564 / 564

Typ 31 
Spodná skrinka 170 cm
2 drevené dvere
1 zásuvka
1 nika

š/v/h - 901 / 1340 / 390

š/v/h - 601 / 2074 / 390

Typ 02 

Typ 04

š/v/h - 901 / 1340 / 390

Typ 05

š/v/h - 601 / 1590 / 390

Typ 06

Typ 21

š/v/h - 601 / 1044 / 390

Typ 22

š/v/h - 601 / 1044 / 390

š/v/h - 2042 / 564 / 564

Typ 32 

š/v/h - 1701 / 810 / 442

Typ 51
Komoda / 
Sideboard 170 cm
3 drevené dvere
3 medzisteny
3 drevené police

š/v/h - 1700/ 240 / 216

Typ 42

š/v/h - 1991/ 900 / 196

Typ 46

š/v/h - 1201 / 1340 / 390

Typ 52
Komoda /
Highboard 120 cm
1 sklené dvere v strede
2 drevené dvere
6 medzistien
1 sklená polica
5 drevených políc

Vitrína 1-dv. pravá

Vitrína 2-dv. pravá

Vitrína nízka 1-dv. ľavá

š/v/h - 601 / 1590 / 390

Vitrína nízka 1-dv. pravá

Záv. vitrína 1-dv. ľavá
1 sklené dvere ľavé 
1 medzistena
1 nika

170 cm

204 cm

170 cm

Nosnosť
3 Kg

199 cm

Nosnosť
3 Kg

170 cm

120 cm

1 panel 170 cm
1 polica

1 panel 199 cm
2 police
1 ozdobný panel s integrovaným 
LED osvetlením
2 svetelné pásy (2x 650 mm)
vľavo/vpravo, inkl. trafo

Panel s 2 policami so svetlom

doporučené
osvetlenie:
Typ 1022

doporučené
osvetlenie:
Typ 1022

doporučené
osvetlenie:
Typ 538

doporučené
osvetlenie:
Typ 538

doporučené
osvetlenie:
Typ 250

doporučené
osvetlenie:
Typ 143

doporučené
osvetlenie:
Typ 143

doporučené
osvetlenie:
Typ 233

doporučené
osvetlenie:
Typ 538

doporučené
osvetlenie:
Typ 538

doporučené
osvetlenie:
Typ 250

doporučené
osvetlenie:
Typ 538

(A) 6319878
(B) 6320169

(A) 6319888
(B) 6320180

(A) 6319909
(B) 6320181

(A) 6319915
(B) 6320198

(A) 6319921
(B) 6320204

(A) 6319931
(B) 6320211

(A) 6319932
(B) 6320212

(A) 6319943
(B) 6320220

(A) 6320045
(B) 6320224

(A) 6320059
(B) 6320238

(A) 6320071
(B) 6320250

(A) 6320079
(B) 6320253

(A) 6320083
(B) 6320259

(A) 6320096
(B) 6320271

Korpus

Viditeľné chrbáty

Svetlošedá (rám)
/ Dub Amberg (výplň)

Svetlošedá

Svetlošedá
(3-D frézované) * Decodom

(A)

Predné plochy

(A)

Dub Amberg

Eiche Amberg
(3-D frézované) * Decodom

(B)

 Dub Amberg (rám)
/ Biela Arctic matná (výplň)

1 sklené dvere ľavé 
2 medzisteny
2 sklené police
2 drevené police

1 sklené dvere pravé 
2 medzisteny
2 sklené police
2 drevené police

1 sklené dvere pravé 
1 drevené dvere ľavé
4 medzisteny
1 sklená polica
3 drevené police

1 sklené dvere ľavé 
1 drevené dvere pravé
4 medzisteny
1 sklená polica
3 drevené police

1 sklené dvere pravé 
2 medzisteny
1 sklená polica
2 drevené police

1 sklené dvere ľavé 
2 medzisteny
1 sklená polica
2 drevené police

2 drevené dvere
1 zásuvka
1 nika

Spodná skrinka 204 cm

Panel s policou 170 cm

1 sklené dvere pravé 
1 medzistena
1 nika

Záv. vitrína 1-dv. pravá

BANA komoda typ 51  
korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic 
š/v/h: 185,9/91,6/45,4 cm

MANHATTAN komoda typ 21 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/betón
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm, 

dub san
remo sand

čierna 
matnábiela arctic

dub pílený
trüffel

biela arctic

dub san  
remo sand

biela arctic

grafit  
vysoký lesk

biela arctic

grafit

biela arctic

dub pílený
bardolino

biela arctic

dub pílený
trüffel

pino aurélio

dub nelson

biela arctic

dub wotan dub ribbek 
koňak

čierna matná

dub ribbek 
koňak

cosmos 
grey
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SISA konferenčný stôl typ 62
vyhotovenie: dub wotan/grafit
š/v/h: 65/115/44,8 cm

DENVER konferenčný stôl typ 162
vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/biela arctic
š/v/h: 115/43/65 cm

BANA konferenčný stôl
vyhotovenie: pino aurélio/dub san remo rustic
š/v/h: 110(90)/40/70(90) cm

MAGIC typ 64 konferenčný stôl
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: x110,1/41,2/74,6 cm

MARK konferenčný stôl
vyhotovenie: san remo sand/grafit
š/v/h: 110,5/43/65,5 cm

SPOT konferenčný stôl
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: x90/40/90 cm

DETROIT konferenčný stôl typ 164
vyhotovenie: pino aurelio/dub san remo rustic
š/v/h: 90/40/90 cm

FUTURA II konferenčný stôl
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic
š/v/h: 90/36,6/90 cm

THOMAS
konferenčný stôl
vyhotovenie: biela arctic/grafit
š/v/h: 110/27,6/68 cm

možnosť 
doobjednať 
kolieska4x

STROMBERG konferenčný stolík 65
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: 110/40/70 cm

farebných
vyhotovení14farebných

vyhotovení7

farebné
vyhotovenia4

farebných
vyhotovení18

farebných
vyhotovení9
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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.

Séria POINT+UNO študentská izba
vyhotovenie: biela arctic/marigold/petrol

POINT spálňa, vyhotovenie: dub bardolino/biela arctic

POINT pracovňa, vyhotovenie: buk iconic/grafit vysoký lesk

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

petrol
grafit
vysoký
leskbuk

iconic
javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

UNO stôl typ 90 V1
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 90/74/75 cm

UNO stôl typ K 2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/195 cm

UNO stôl typ 120 V1/V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 120/74/75 cm

kontajner
44,9/62,1/60 cm

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

POINT

Point
vysoká 
nosnosť 
políc až 
25 kg

vysoká variabilita 

regálov

UNO stôl typ 160 V1/V2
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm
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Point plus
POINT plus detská izba/študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

biela
arctic

avokádo žltá baklažándub
pílený
bardolino

farebné  
vyhotovenia  
POINT

POINT plus nadväzuje na dlhoročné úspechy programu POINT. Jeho 
prívlastkom sú slová moderný, dynamický a svieži. „Hranatý“ dizajn, 
hrany ABS, moderné farby korpusov a dverí, imidžové prvky ako fareb-
né boxy s osvetlením podčiarkujú  jedinečnosť programu POINT PLUS. 
Jednoznačne prvá voľba pre ľudí, ktorí si chcú svoje priestory zariadiť  
trendovo, ale zároveň i účelne. POINT PLUS ponúka na výber 5 výško-
vých a 2 šírkové moduly regálov, 2 farby korpusov, 5 farieb predných 
plôch, 5 farieb doplnkových boxov. Kancelária, detská či študentská 
izba, solitéry - toto všetko je v ponuke programu POINT PLUS aj vďaka 
tomu, že môže čerpať i z programu POINT, ponúka možnosť vytvoriť  
si spálňu, šatník alebo i presklenú vitrínu.

POINT plus kancelária
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

POINT plus detská izba/študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

predné plochy
hrúbky 16mm

hrúbka korpusu  
28mm

nastaviteľné
nožičky
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Detská alebo študentská izba slúži deťom na hru, učenie  
i spánok. V miestnosti je preto potrebné nielen podporiť detskú 
aktivitu a tvorivosť, ale vytvoriť aj priaznivé podmienky na ich 
uvoľnenie. Ak slúži dvom alebo viacerým deťom, vymedzte 
každému z nich vlastný priestor a jeho dotvorenie nechajte 
deťom, resp. ich k nemu prizvite. Program MULTI je vhodný aj 
pre zariadenie celého interiéru.

MULTI študentská izba, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

MULTI predsieň, vyhotovenie: buk 04MULTI technická miestnosť, vyhotovenie: biela arctic/buk07

biela 
arctic

dub 
pílený
bardolino

buk 04

farebné 
vyhotovenia 
programu 
MULTI

MULTI študentská izba, vyhotovenie:dub pílený bardolino/biela arctic

MULTI študentská izba, vyhotovenie: biela arctic

Typ 140
šatník

3 dvere, 2 zásuvky, 1 tyč
1578 / 1944 / 540 mm

Typ 38
komoda

3 dvere, 2 zásuvky
1064 / 848 / 365 mm

Typ 141
šatník so zrkadlom

3 dvere, 2 zásuvky, 1 tyč
1578 / 1944 / 540 mm

721 / 1104 / 365 mm

Typ 58
komoda

2 dvere, 2 zásuvky

Typ 27
komoda

2 dvere, 2 zásuvky
721 / 848 / 365 mm

Typ 72
skrinka 2 dvere

721 / 1944 / 360 mm

Typ 34
komoda

4 zásuvky
721 / 848 / 365 mm

Typ 76
skrinka

2 dvere, 4 zásuvky
721 / 1944 / 360 mm

Typ 139
komoda

4 zásuvky
381 / 848 / 365 mm

Typ 94
skrinka na topánky

3 sklopné dvere
871 / 1240 / 365 mm

Multi

premyslené 
úložné priestory  
a pevná konštrukcia 
nábytku
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Detské a študentské izby sú pre vaše deti tým 
najdôležitejším miestom. Vykonávajú tu takmer 
všetky činnosti, hrajú sa, zbierajú vedomosti i relaxujú. 
Preto sa kladú na nábytok do detskej izby vysoké 
nároky. Nevyberá sa ľahko. Dôležité je, aby sa páčil 
deťom, musí však spĺňať aj prísne kritériá rodičov. Na 
dosiahnutie maximálnej spokojnosti na oboch stranách 
musí každý program detských a študentských izieb 
obsahovať množstvo variabilných prvkov, musí byť 
praktický, bezpečný, zdravotne neškodný, cenovo 
výhodný a kvalitne spracovaný.

FOR YOU detská izba, vyhotovenie: biela arctic

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

typ 26  
šatník 2-dverový 
š/v/h: 107,6/196,6/62 cm

možnosť
dokúpiť
rímsu 
typ105

možnosť
dokúpiť
rímsu 
typ101

typ 61 
písací stôl 

š/v/h: 128/76/62 cm

typ 41 
panel policový 

š/v/h: 107,6/29,5/20,2 cm

typ 31 
TV skrinka 

š/v/h: 107,6/50,6/42 cm

typ 27 
nočný stolík 

š/v/h: 60/50,6/42 cm

typ 46 
zrkadlo 

š/v/h: 107,6/88,1/2,2 cm

typ 21 
komoda 

š/v/h: 107,6/106,6/42 cm

FOR YOU detská izba, vyhotovenie: biela arctic

ForYou

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: dub bardolino

AURÉLIA spálňa, vyhotovenie: pino aurélio

typ NS  
nočný stolík  
š/v/h: 46/42,9/36,4 cm

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

typ 
šatníková skriňa 5-dverová
š/v/h: 224/225/60 cm

typ R-S1-D  
šatník rohový prvok
š/v/h: 91//225/91 cm

typ KO4Z 
komoda 4-zásuvková
š/v/h: 110,6/81,9/50 cm

zvýšená  
ložná plocha

Aurélia Spálňa Aurélia ponúka veľmi 
príjemnú kombináciu drevín 
dub nelson a pino aurelio, 
ktorá krásne vynikne, ak si 
nad priestranný šatník zvolíte 
rampu s LED osvetlením. 
Ticho v spálni je dôležité,  
a preto sú zásuvky na komode 
zabezpečené samodoťahom 
a brzdným mechanizmom. 
Trendovú líniu zvýrazňujú 
kovové úchytky. Oddych  
a relax v takto zariadenej 
spálni je vysoko návykový 
a budete mať problém ráno 
vstávať do práce alebo za 
povinnosťami. Vďaka našim 
dlhoročným skúsenostiam je 
spálňa vyrobená  
s maximálnym dôrazom na 
kvalitu.

dub pílený 
bardolino pino aurelio
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Uno
Nový nábytkový program Uno od spoločnosti Decodom ponúka 
univerzálne riešenie do každej domácnosti. Svoje miesto nájde nielen 
v rodičovskej spálni, ale aj detskej, resp. študentskej izbe. Súčasťou 
série sú okrem postelí aj priestranné šatníky, police, nočný stolík  
a komoda, ktorú možno doplniť praktickým prebaľovacím pultom. 
Nové postele UNO prinášajú hneď niekoľko inovácií, vďaka ktorým 
bude váš spánok ešte príjemnejší. Jednoducho nastaviteľné podperné 
kovanie umožňuje vybrať si takú výšku, ktorá vám najlepšie vyhovuje. 
V novej sérii nechýbajú ani priestranné šatníkové skrine s posuvnými 
dverami, ktorých súčasťou sú police aj vešiakové tyče. Okrem jedno-
farebného vyhotovenia môžete zvoliť aj zaujímavé riešenie, ktoré na 
predných plochách kombinuje dva rôzne vzájomne ladiace dekory.

typ P 90 UP 
typ P 120 UP posteľ UNO
(bez matracov, s úložným  
priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/127/88,6/214,7 cm

typ P 140 UP
typ P 160 UP
typ P 180 UP 
posteľ UNO
(bez matracov, s úložným  
priestorom a roštami)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 147/167/187/88,6/214,7 cm

UNO/POINT študentská izba, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic UNO spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

UNO šatník 150
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 151,6/221,4/66 cm

UNO šatník 200
vyhotovenie: dub pílený bardolino schoko
š/v/h: 201,6/221,4/66 cm

UNO šatník 250
vyhotovenie: dub nelson/pino aurelio
š/v/h: 251,6/221,4/66 cm

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

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

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

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

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

kvalitné hliníkové
vodiace lištypino aurelio

dub nelson

dub pílený 
bardolino

dub pílený 
schoko

biela arctic

pino aurelio

integrované 
dobrzďovanie 
dverí
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3

2

1
4

1

2

3

4

5

BERLINGO predsieň kombinácia 01
š/v/h: 249,6/192,7/40 cm, 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/ 
biela arctic vysoký lesk

1. šatníková skriňa 1ks dvere, ramienko výsuvné  
     š/v/h: 65/197/35,2 cm
2. vešiakový panel s odkladaciou policou,  
     š/v/h: 85/123,3/35,2 cm 
3. komoda 1 zásuvka, 2 výklopné dvere,  
     š/v/h: 72,7/109,2/35 cm 
4. zrkadlo š/v/h: 56,6/80/2,2 cm 
5. skrinka na topánky 1 zásuvka  
     š/v/h: 85/43,3/40 cm

MANHATTAN 
predsieň kombinácia 02
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/
dub pílený trüffel  
š/v/h: 195,1/206,6/41,6 cm 

4

3

2

1

BANA predsieň 
vyhotovenie: pino aurélio/san remo sand rustic
1. šatníková skriňa, š/v/h: 105,1/202,9/42,2 cm, 2. panel so zrkadlom, š/v/h: 
120,5/59,8/16 cm, 3. vešiakový panel, š/v/h: 44,6/191,6/26,4 cm, 
4. skrinka na topánky, š/v/h: 125,5/91,6/45,4 cm

CABANA predsieň 
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
1. šatníková skriňa, š/v/h: 60/208,6/39,8 cm,  
2. panel s policou, š/v/h: 60/208,6/31,2 cm,  
3. skrinka na topánky, š/v/h: 60,1/77,9/37,2 cm 
4. zrkadlo, š/v/h: 60/130,5/2 cm

SMILE kuchyňa, vyhotovenie: biela arctic matná/dub arlington

Jednoduché, tvarovo čisté hladké predné plochy  
z laminovanej drevotrieskovej dosky v drevodekore 
s dizajnovou úchytkou a použitím netradičných 
dverí so sklom, vytvárajú vkusnú, milú a modernú 
kuchyňu do každého priestoru. 

dub
arlington

biela arctic
matná

farebné 
vyhotovenie 
SMILE

S15/S30/S40/S45/S60

(š/v/h):  
150/300/400/450/600/819/528 mm

skrinka spodná s výsuv. košom
S60DZ

(š/v/h): 
600/819/528 mm

skrinka spodná s 1 zásuvkou, Ľ/P

H80

(š/v/h):  
800/704/298 mm

skrinka horná
H80Z

(š/v/h): 
800/704/298 mm

skrinka horná
H60N/H80N

(š/v/h):  
600/800/352/298 mm

skrinka horná, nízka
H60R

(š/v/h):  
600/704/600 mm

skrinka horná, rohová

S60 3Z

(š/v/h): 
600/819/528 mm

skrinka spodná s 3 zásuvkami
S60ER

(š/v/h): 
600/819/528 mm

skrinka spodná pre vstavanú rúru
S80

(š/v/h): 
800/819/528 mm

skrinka spodná
S80 3Z

(š/v/h):  
800/819/528 mm

skrinka spodná s 3 zásuvkami

S120R

(š/v/h):  
1000/819/560 mm

skrinka spodná  
rohová, Ľ/P

VL50

(š/v/h): 
18/819/50 mm

lišta k spodným 
skrinkám

CH60

(š/v/h): 600/2067/578 mm

skrinka potravinová /
pre vstavanú chladničku, Ľ/P

CH60ER

(š/v/h): 600/2067/578 mm

skrinka potravinová /
pre vstavanú rúru, Ľ/P

K45U/K60U

(š/v/h): 
447/600/695/18 mm

kryt umývačky riadu,  
znížený

K45UV/K60UV

(š/v/h): 
447/600/819/18 mm

kryt umývačky  
riadu

P45/P60/P80

(š/v/h):  
450/600/800/128/220 mm

závesná polica

H15

(š/v/h):  
150/704/280 mm

skrinka horná,  
policová

H30/H40/H45/H60

(š/v/h):  
300/400/450/600/704/298 mm

skrinka horná, Ľ/P
H40Z/H60Z

(š/v/h):  
400/600/704/298 mm

skrinka horná, Ľ/P

Smile

TIROL predsieň 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain
1. šatníková skriňa, š/v/h: 60,1/196,6/42 cm, 2. panel so zrkadlom,  
š/v/h: 107,6/146/26,6 cm, 3. skrinka na topánky, š/v/h: 107,6/50,6/42 cm

1

2

3
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Minimax NELA kuchyňa, vyhotovenie: dub tmavý/jaseň coimbra

Minimax ADELA kuchyňa, vyhotovenie: biela/pino aurelio

Všetky kuchyne Minimax si môžete vyskladať z jednotlivých skriniek.

Minimax JULA kuchyňa, vyhotovenie: vanilka/magnólia

Minimax BORA kuchyňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela

Jednoduché, tvarovo čisté 
hladké predné plochy  
z laminovanej drevotrieskovej 
dosky v drevodekore 
s dizajnovou úchytkou  
a použitím netradičných dverí 
so sklom, vytvárajú vkusnú, 
milú a modernú kuchyňu 
do každého priestoru. 

Minimax

H40
skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 40/57,9/29,6 cm

H50
skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/57,9/29,6 cm

H50Z
skrinka horná, presklená
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/57,9/29,6 cm

H 60 
skrinka horná
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 60/57,9/29,6 cm

H 60 NN 
skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 60/29,2/29,6 cm

H 60 RM 
horný rohový komplet dvoch 
1-dverových skriniek. (Ľ/P)
š/v/h: 60/57,9/60 cm

H 60 N 
skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 60/35,6/29,6 cm

H 50 N 
skrinka horná, nízka
výklopná, 1-dverová.
š/v/h: 50/35,6/29,6 cm

H 100 Z 
skrinka horná
presklená, 2-dverová.
š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

H 100 
skrinka horná
2-dverová.
š/v/h: 100/57,9/29,6 cm

S 40 3Z 
skrinka spodná
3-zásuvková.
š/v/h: 40/82,3/52,6 cm

S 50 
skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

S 50 DZ 
skrinka spodná,
1-dverová, 1-zásuvková. (Ľ/P)
š/v/h: 50/82,3/52,6 cm

S 50 KDZ 
skrinka spodná, koncová (Ľ/P)
s odpakovým košom Typ 300. 
š/v/h: 50/82,3/52,6 m

S 60 
skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

S 60 3Z 
skrinka spodná,
3-zásuvková.
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

S 60 ER 
skrinka spodná
pre elektrickú rúru.
š/v/h: 60/82,3/52,6 cm

S 100 
skrinka spodná,
2-dverová. 
š/v/h: 100/82,3/52,6 cm

S 110 R 
skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)
š/v/h: 110/82,3/56 cm

P2 50
skrinka spodná
potravinová, 2-dverová (Ľ/P)
š/v/h: 50/207,2/56,6 cm

CH 60 
skrinka spodná,
pre vstavanú chladničku. (Ľ/P)
š/v/h: 60/207,2/56,6 cm

K 60 UV 
kryt umývačky riadu vysoký
š/v/h: 59,7/82,3/1,6 cm

K 60 U 
kryt umývačky riadu
znížený.
š/v/h: 59,7/69,5/1,6 cm



Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu počas trvania akcie. Uvedené rozmery sú orientačné. Výrobca a predajca si vyhradzuje právo na zmeny vo farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. 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 katalógu, vystavené na všetkých predajných miestach. Fotografie použité v letáku sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke. 

Všetky produkty z katalógu si môžete kúpiť 
na www.decodom.sk

Viac ako 100 predajných miest nájdete na www.decodom.sk


