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HARMONICKÉ
BÝVANIE

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Inšpirácie pre váš domov
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Vážení zákazníci,

počas celého roka sa s vami stretávame v našich  
domoch nábytku a pozorne počúvame vaše príbehy. 
Teší nás, že na konci každého príbehu je pekne a vkusne  
zariadený interiér, v ktorom sa cítite príjemne a nazývate 
ho svojim domovom. Pre tých, ktorí ešte nie sú na konci 
príbehu, ponúkame inšpiráciu, ako si svoj domov vytvoriť 
pomocou značky Decodom. 
Katalóg nábytku vám jednoducho a prehľadne ukáže ako 
si zariadiť Harmonické bývanie. Prezentované nábytkové  
modely patria k aktuálnym novinkám, ale nájdete medzi 
nimi aj stálice, ktoré sú trvalo obľúbené u našich verných 
zákazníkov. Kvalita je pre nás prvoradé kritérium pri  
výrobe. Investujeme do nových technológií a nábytok  
vyrábame len z prvotriednych materiálov.
Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti pre 
všetky generácie. Najideálnejšou voľbou pri zariaďovaní 
bytu či domu, je vybrať si jednu z našich nábytkových  
sérií. Vďaka nábytkovým sériám si zariadite svoj domov,  
tak aby bol skutočne miestom pohody a harmónie.  
Zariadiť si môžete každú miestnosť vášho interiéru  
v rovnakom dizajne, farbe a štýle. Ku každej sérii 
vám pomôžeme vybrať množstvo bytových dekorácií  
a doplnkov. Získate tak vkusne zariadenú domácnosť  
s nezameniteľným štýlom a šarmom.
S jednotlivými nábytkovými sériami vás zoznámia  
naši dizajnéri a produktoví či výrobní manažéri.  
Ich skúsenosti získané dlhými rokmi praxe a mnohými  
návštevami výstav, sú pre vás zárukou, že vaša  
domácnosť bude jedinečná a bude plne zodpovedať  
vašim snom.
Aby ste sa na realizáciu svojho nového interiéru  
nemuseli dlho čakať, množstvo nábytku už máme 
pripraveného v sklade. Po ukončení výrobných prác  
na vašich individuálnych požiadavkách, môžete využiť 
naše profesionálne služby.
Radi sa budeme s vami stretávať v našich domoch  
nábytku a i naďalej počúvať vaše príbehy. Prajeme vám 
veľa nápadov a inšpirácie, pri ktorých si za spoľahlivého 
partnera zvolíte spoločnosť Decodom. 

Ing. Erik Bednárik, MBA
riaditeľ maloobchodnej siete

Služby Decodom

VYNÁŠKA TOVARU
V prípade objednania 

rozmernejšieho tovaru 
Vám tovar vynesieme 

do bytu.

SPLÁTKOVÝ PREDAJ
Až 88 možností splácania 

cez splátkový systém 
Quatro.

ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Akúkoľvek radu potrebujete, 
radi Vám poskytneme 
konzultáciu zadarmo.

DOPRAVA
Využite ponuku našej 

dopravnej služby. 
Tovar Vám prepravíme 

až domov.

ZÁKAZNÍCKA KARTA
Byť verným zákaznikom 

Decodomu sa oplatí! 

PLATBA KARTOU
Pre Vaše pohodlie a bezpečnosť 

akceptujeme všetky druhy 
platobných kariet.

LIVE CHAT 
Online služby zákazníkom.

www.decodom.sk

live

chat

BEZPLATNÁ INFOLINKA 
od 1000 - do 1800    

Tel: 0800 300 333

MONTÁŽ
Nechajte montáž nábytku na 

profesionálov a získajte 
trojročnú záruku.

MINI BYTOVÝ ARCHITEKT 
NÁBYTKU

Aby ste sa vedeli správne 
rozhodnúť pripravili sme 

pre vás novú službu.

3D GRAFICKÝ NÁVRH
Vypracujeme vám nezáväzne 

3D grafický návrh vrátane 
kalkulácie zadarmo.

Sme špecialisti na komplexné
vybavenie domácnosti .
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Séria TIROL apartmán vyhotovenie: vanilka patina

množstvo

štýlových

doplnkov
TIROL komoda typ 22
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

 
222€ všetko 

v jednotnom

dizajne

a farbe
TIROL konferenčný stôl typ 45
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h:  112,5/50,6/65 cm

 
102€

Séria TIROL pracovňa
vyhotovenie: vanilka patina

Séria Tirol
Ponorte sa do elegantného interiéru, ktorý je zariadený nábytkovou Sériou 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 tri farby: vanilka patina, biela arctic, dub pílený schoko.

Zariadiť svoj domov, tak aby bol skutočne miestom 
pohody a harmónie, je vďaka našim nábytkovým 
sériám veľmi príjemnou a vzrušujúcou úlohou. 
Pomocou sérií si môžete zariadiť každú miestnosť 
vášho interiéru v rovnakom dizajne, farbe a štýle. 
Ku každej sérii vám pomôžeme vybrať množstvo 
bytových dekorácií a doplnkov. Získate tak vkusne 
zariadenú domácnosť s nezameniteľným štýlom a šarmom.

Séria
Harmonický domov v jednom tóne

CYRUS pevné kreslo 
vyhotovenie: látka Z05
š/v/h: 91/108/89 cm

 
199€

TIROL obývačka vyhotovenie: dub riviera rustic mountain     

TIROL vitrína typ 18
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

 
365€

Ing. Petra Podobová
riaditeľka vývoja nábytku

KAROLINA jedálenský stôl 
š/v/h: 130 (+55)/75/90 cm
vyhotovenie: vanilka

299€
TATRA stolička 
š/v/h: 45/93/48 cm 
vyhotovenie: vanilka

5690€

TIROL jedálenský stôl 
š/v/h: 160/74,6/90 cm
vyhotovenie: biela arctic

TINA stolička 
š/v/h: 46/93/47 cm 
vyhotovenie: biela arctic

169€
8690€

cena od 1244€

TIROL sektorová sedacia súprava 
vyhotovenie: látka 921/205
možnosť výberu poťahového materiálu 
2,5-kreslo š/v/h: 192/86/90 cm, ložná plocha: 126/195 cm 
1-kreslo š/v/h: 104/86/90 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1308€

tento 
výrobok
držíme 

skladom

NOVINKA
2017

Obývačka TIROL 
v kombinácii
s kuchyňou KATY

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .
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KATY kúpelňa kombinácia 01
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 179,8/207/46 cm

Séria TIROL predsieň kombinácia 01 
vyhotovenie: vanilka patina
š/v/h: 275,3/196,6/42 cm

Séria TIROL pracovňa vyhotovenie: dub bardolino schoko

Séria TIROL spálňa vyhotovenie: biela arctic

MIRANDA exkluzívna manželská posteľ 
so zvýšeným lôžkom až na 60cm.
výklopné lamelové rošty a úložný priestor
vyhotovenie: látka 314/315
možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 193/105/233 cm
ložná plocha: 200/180
cena za vyobrazenú posteľ 499€

Séria TIROL študentská izba
korpus: biela arctic predná plocha: biela arctic

Séria TIROL denná posteľ vyhotovenie: biela arctic Séria TIROL študentská izba vyhotovenie: vanilka patina

vanilka
patina

biela 
arctic

dub pílený
schoko

dub riviera
rustic

mountain

NOVINKA
2017

typ 18 
vitrína široká vysoká

š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

365€ 305€

typ 26
šatník široký

š/v/h:
107,6/196,6/62 cm

135€

typ 07
skrinka vysoká

š/v/h: 60,1/196,6/42 cm

typ 03
skrinka polovysoká

ľavá
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm

156€

typ 41 
panel s policou 108 cm

š/v/h: 107,6/20/19,6 cm

18€

typ 31
spodná skrinka 

pod TV
š/v/h: 107,6/50,6/50 cm

132€

typ 61
stôl písací 128 cm

š/v/h: 128/76/62 cm

183€

typ 45
konferenčný stolík

š/v/h: 112,5/50,6/65 cm

102€

typ 22
komoda

š/v/h: 154,9/84,2/42 cm

222€

typ P-180
dvojposteľ komfort 180 cm

(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 187/108,4/214,4 cm

219€

typ P-90
posteľ Komfort 90cm

(bez roštov a perinákov)
š/v/h: 90/108,4/214,4 cm

177€Kompletnú ponuku prvkov 
nájdete na www.decodom.sk

469€

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

523€419€

farebné vyhotovenia TIROL
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Séria Spa
Nábytková séria Spa je medzi našimi zákazníkmi hodnotená na vysokej úrovni. 

Vyzdvihli najmä detail úchytky, ktorá je kompaktná s dvierkami a je aj z rovnakého materiálu. 
Tento prvok ju výrazne odlišuje od iných obývačiek. Výnimočným prvkom je reliéfový chrbát presklených 

vitrín, ktorý nádherne vynikne pri použití vnútorného osvetlenia. 
Širokou ponukou skriniek môžete zariadiť obývačku, jedáleň a predsieň. 

Séria SPA obývačka kombinácia 12 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 314,6/141,8/50 cm

Séria SPA predsieň kombinácia 20
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 258,3/204,637,2 cm

Séria SPA obývačka kombinácia 23
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson, š/v/h: 342,1/204,6/50 cm

Séria SPA obývačka kombinácia 15 
š/v/h: 326,3/204,6/50 cm, 
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
(cena bez osvetlenia a doplnkov)

Séria SPA apartmán, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

SPA konferenčný stôl typ 65
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h:  110/40/70 cm

115€

BORIS moderné televízne kreslo 
vyhotovenie: koženka Vienna 14
možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 88/105/82 cm
cena za vyobrazené kreslo 319€

cena od 279€
SPA šatník typ 92
2 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 115,9/220/65 cm

369€
SPA šatník typ 91
1 dverový 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 65,1/220/65 cm

239€

Peter Herda
vedúci maloobchodnej siete predajní

EGO sedačka 
3kr: 243/87/96 cm
2kr: 173/87/96 cm
tab: 96/44/46 cm
vyhotovenie: látka X02
možnosť výberu poťahového materiálu
cena za vyobrazenú sedačku 1390€ cena od1319€

MARIOT sektorová sedacia súprava na vyšších nožičkách 
3kr: 245/88/89
otoman: 204/88/89
vyhotovenie: látka R23
možnosť výberu poťahového materiálu
cena za vyobrazenú sedačku 1290€ cena od 1290€

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

SPA konferenčný stôl typ 64
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson
š/v/h:  90/40/90 cm

119€

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

923€679€

879€649€

615€479€739€549€

SPA typ 62 jedálenský stôl 
š/v/h: 160/76/90 cm
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

VENDA stolička 
š/v/h: 45/97/57 cm 
vyhotovenie: 
pino aurélio/modena 90/kaiman 740

189€
8490€

 typ 32

š/v/h:
141,1/52,2/50 cm

skrinka spodná
2 zásuvková

249€

 typ 41

š/v/h:
140/24/20 cm

panel s policou

30€

 typ 52

š/v/h:
166,7/84,2/37,2 cm

komoda
3 dverová

279€

 typ 12

š/v/h:
65,1/141,8/37,2 cm

skrinka 1 dverová
pravá

189€

 typ 14

š/v/h:
65,1/141,8/37,2 cm

vitrína 1 dverová
pravá

219€

 typ 03

š/v/h:
100,1/204,6/37,2 cm

vitrína vysoká 
ľavá

411€

 typ 01

š/v/h:
65,1/204,6/37,2 cm

vitrína vysoká 
ľavá

289€

 typ 05

š/v/h:
65,1/204,6/37,2 cm

skrinka vysoká
niková

254€

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .
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Ing. Marek Ašverus
manažér exportu

Séria Modesto
Ak máte radi jednoduché tvary, čistejšie línie a pred experimentmi dávate radšej prednosť klasike, 

nábytková séria Modesto od spoločnosti Decodom, ktorá predstavuje zaujímavé riešenie 
nielen pre vašu obývaciu izbu, vás určite nenechá chladnými. 

V sortimente nájdete modely s policami z priehľadného bezpečnostného skla, 
no ak vám tento materiál plne nevyhovuje, k dispozícii sú aj modely bez neho. 

Séria MODESTO kombinácia 110 
š/v/h: 327,8/204,8/50,4 cm, vyhotovenie: san remo sand/bridlica
(cena bez osvetlenia a doplnkov)      

Séria MODESTO predsieň kombinácia 02
š/v/h: 180,2/200/37,6 cm 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

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

Séria MODESTO obývačka kombinácia 02  
vyhotovenie: san remo sand/bridlica, 
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

Séria MODESTO apartmán, vyhotovenie: san remo sand/bridlica

bezpečný
bez ostrých hrán

bridlicový
chrbát

led 
osvetlenie

Obývačka MODESTO 
v kombinácii
s kuchyňou ESTER

Modesto + Enzo
MODESTO JS 120/80 jedálenský stôl
vyhotovenie: san remo sand (dub pílený bardolíno)
š/v/h: 120/78/80 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: san remo sand/koženka M05
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

109€
5990€

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160x90 cm

WILLIAM 
masívne a elegantne pôsobiaca súprava talianského dizajnu
vyhotovenie: koženka Palleza vino
možosť výberu poťahového materiálu 
rozmery: 290/254cm, ložná plocha: 204/121cm
cena za vyobrazenú sedačku 1390€

cena od 1369€

376€299€

tento výrobok
držíme skladom

RELAX 
relaxačné kreslo
vyhotovenie: 
Season 752
v/h: 43/56 cm

259€

polohuje sa opierka chrbta aj nohy 

,možnos� úplného sklopenia

682€549€

700€549€

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

786€629€

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .
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 typ 01 
vitrína vysoká

1 presklené dvere 
š/v/h: 

65,1/204,8/37,6 cm

215€

 typ 52 
komoda 

3 zásuvky 
š/v/h: 

111,9/86,4/47,6 cm

249€

 typ P90 (bez roštu) 
posteľ s perinákom 

a zadným čelom 
š/v/h: 

95,4/110,4/206,6 cm

227€

 typ 18 
písací stôl 

š/v/h: 
150,1/74,6/65 cm

89€

 typ 16 
kontajner na kolieskach 

3 zásuvky 
š/v/h: 

47,1/62/55 cm

105€

 typ NS 
nočný stolík 
1 zásuvka 

š/v/h: 
60,1/52,4/40,2 cm

79€

 typ 13 
skrinka vysoká 

5 políc 
š/v/h: 

65,1/204,8/37,6 cm

185€

 typ 3DV 
šatník 

3 dvere 
š/v/h: 

147,5/223,2/60,2 cm

429€

 typ 04 
vitrína 

2 presklené dvere 
š/v/h: 

95,1/132,8/37,6 cm

210€

 typ 31 
skrinka na TV 

2 zásuvky 
š/v/h: 

135,1/52,4/50,4 cm

 typ 41 
panel s policou 

š/v/h: 
135/36,4/18,8 cm 

57€ 200€

MODESTO komoda typ 51
3 dverová
vyhotovenie: 
san remo sand/optika bridlica
š/v/h: 149,9/86,6/47,6 cm

231€

Séria MODESTO študentská izba
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

Séria MODESTO spálňa
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

MODESTO Typ 180 Comfort posteľ
vyhotovenie: san remo sand/bridlica, š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

Modesto Typ 5DV šatník
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

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

110x70 9490€
80x80 8990€

zapustené 
úchytky

bezpečný
bez ostrých hrán

veľký úložny 
priestor

posteľ so zvýšenou 
ložnou plochou

s perinákom a zadným čelom

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

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

631€

MODESTO posteľ 
P 180 Comfort
vyhotovenie: 
san remo sand/antracit M05
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

364€

358€

cena od 229€

EDGAR moderné kreslo odolnej konštrukcie
vyhotovenie: koženka M05
možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 72/78/69 cm
cena za vyobrazenú sedačku 239€

tento výrobok
držíme skladom



14 15

Séria Nordic
Nábytková séria Nordic od spoločnosti Decodom spĺňa všetky najnáročnejšie požiadavky. 

Vyniká svojou modernosťou, univerzálnosťou a kvalitou, 
vďaka čomu je vhodná takmer do každej domácnosti. 

V tejto sérii nábytku nájdete širokú ponuku menších a väčších, vysokých a nízkych vitrín, skriniek 
vhodných nielen na umiestnenie televízora, nástenné panely s policou, 

ktoré ponúknu domov Vašim knihám a rôznym dekoráciám.

Výber nábytku predstavuje dôležitú úlohu. Nie každý si totiž môže dovoliť meniť ho vždy, keď sa do módy dostane nový štýl. 
Preto je ideálne voliť univerzálne kúsky s prvkami nadčasovosti. Dbať treba aj na kvalitné vyhotovenie, aby nábytok po krátkom čase 

nezačal strácať na atraktivite a dobre zvládal zaťaženie. Nábytková séria Nordic spĺňa všetky vyššie spomenuté atribúty. Vyniká svojou 
modernosťou a univerzálnosťou, vďaka čomu je vhodná takmer do každej domácnosti. V tejto sérii nábytku nájdete širokú ponuku menších 

a väčších, vysokých a nízkych vitrín, skriniek vhodných nielen na umiestnenie televízora, nástenné panely s policou, ktoré ponúknu 
domov vašim knihám a rôznym dekoráciám. Kuchyňa Zora je strohá a minimalistická. Jej rovné, pravouhlé línie a živé farby v kombinácii 
s drevodekorom ladia takmer ku všetkému. Jednoduché a vzdušné zostavy vyčaria úsmev na tvári hlavne mladšej generácii zákazníkov. 

Vysoká variabilita kuchynských skriniek umožňuje zariadiť akýkoľvek priestor a typ kuchynského priestoru. 
Pre vašu predstavu vám kuchyňu navrhneme v grafickom programe v našich pobočkách.

Séria NORDIC obývačka kombinácia 10 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm

603€399€

Obývačka NORDIC
v kombinácii
s kuchyňou ZORA

272€

NORDIC komoda 51
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub nelson
š/v/h: 136,8/141,6/ 37,5cm 

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90cm

kontajner
na kolieskach

spevnená 
hrana 
hliníkovou 
lištou

zabudované
vnútorné 
osvetlenie

NORDIC jedálenský stôl
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 160/76,2/90 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: krémová
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

129€
5990€

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

THOMAS 
pohodlné pevné oddychové kreslo
vyhotovenie: Soro 91 anthrazit
š/v/h: 71/105/89 cm

199€

tento 
výrobok
držíme 

skladom

Séria NORDIC 
obývačka kombinácia 02 
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 333,8/205,4/50,4 cm

599€399€

tento výrobok
držíme skladom

9490€

NORDIC 110 
konferenčný stolík
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 110/746/70 cm

Ing. Ján Boledovič
marketingový riaditeľ

tento výrobok
držíme skladom

cena od 1209€

FANTASY 
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok
vyhotovenie:  biela koženka Loft 01
možnosť výberu poťahového materiálu
rozmery: 266/202 cm 
ložná plocha: 200/130 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1290€

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

NOVINKA
2017

pino
aurélio

dub riviera
rustic

mountain

NOVINKA
2017 farebné vyhotovenia Série NORDIC
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typ 03 vitrína vysoká
1dverová (ľavá)

š/v/h: 76,1/205,4/37,5 cm

198€

typ 05 vitrína
2dverová (ľavá)

š/v/h: 106,1/141,6/37,5 cm

202€

typ 08 vitrína
1dverová sklenená (pravá)

š/v/h: 106,1/141,6/37,5 cm

198€

typ 13 regál vysoký
5 políc

š/v/h: 176,1/205,4/37,5 cm

177€

typ 31 spodná skrinka
2 zásuvky

š/v/h: 131,5/53,4/50,4 cm

169€

typ 41 panel s policou 120 cm
š/v/h: 120/28/17,6 cm

27€

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

typ 5 DV + Nika
šatník

5x drevené dvere
š/v/h: 236/223,2/60,2 cm

525€

typ 3 DV + Nika
šatník

3x drevené dvere
š/v/h: 147,5/223,2/60,2 cm

379€

veľký 
úložny 
priestor

Séria NORDIC spálňa, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 

Séria NORDIC spálňa, vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

Séria NORDIC študentská izba, vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson 

NORDIC 
P 180 Comfort posteľ 
vyhotovenie: pino aurélio
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

364€

SPIRIT
elegantné jednolôžko s úložným 
priestorom vrátane matracu 
vyhotovenie: ET85/MT31
š/v/h: 203/80/113 cm 
ložná plocha: 200/110 cm

279€

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

374€

NORDIC posteľ
P 180 Comfort 
vyhotovenie: pino aurélio/
koženka V05 capucino
š/v/h: 185,4/47,2/205 cm

tento výrobok
držíme skladom

Séria NORDIC 
študentská izba 
vyhotovenie: dub riviera rustic mountain

NOVINKA
2017

NOVINKA
2017

NOVINKA
2017
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Séria Manhattan
Nábytková Séria 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

490€299€

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

389€299€

typ 45 prádelník
š/v/h: 156/90,4/41,6 cm

249€199€

Séria MANHATTAN obývačka kombinácia 01, vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit š/v/h: 330,3/206,6/50 cm, (cena bez osvetlenia a doplnkov)     

Séria MANHATTAN kombinácia 01
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
š/v/h: 330,3/206,6/50 cm

BRANDON sektorová sedacia súprava
vytovenie: látka Lotos 12
možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h: 266/82/266 cm 
ložná plocha: 197/123 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1390€

Séria MANHATTAN kombinácia 27B
vyhotovenie: biela arctic vysoký lesk/grafit
š/v/h: 315,2/215,5/51,6 cm

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

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

1022€

649€ Séria MANHATTAN kombinácia 02B, 
š/v/h: 322,7/206,6/50 cm
korpus: biela arctic, predná plocha: biela arctic vysoký lesk/dub pílený bardolino
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1216€699€

cena od 1279€

927€599€1022€649€

588€399€

Obývačka MANHATTAN
v kombinácii
s kuchyňou ESTER

THOMAS
biela arctic/grafit
š/v/h: 110/27,6/68 cm 99€

tento výrobok
držíme skladom

DALLAS
biela arctic
š/v/h: 110/45/70 cm 9490€

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .Peter Horňák
obchodný riaditeľ
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Bana
Nový obývačkový program Bana, atraktívne riešenie do každej domácnosti. Nábytková séria Bana predstavuje 
novinku v portfóliu spoločnosti Decodom. 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

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

typ 03 
vitrína
š/v/h: 

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

491€ 268€

typ 07
vitrína
š/v/h:

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

268€

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

348€

typ 17
skrinka 
š/v/h: 

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

303€

typ 51
komoda
š/v/h: 

185,9/91,6/45,4 cm

458€

typ 34
komoda
š/v/h: 

185,9/91,6/45,4 cm

254€

typ 167
jedálenský stôl

š/v/h: 
160/76/90 cm

259€

typ 164
konferenčný stôl

š/v/h: 
90/40/90 cm

110€

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

BANA kombinácia 33 
š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm 
korpus: pino aurélio, predná plocha: pino aurélio/san remo sand rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

183€typ 162 jedálenský stôl
š/v/h: 90/76/160 cm

226€
259€

typ 163 jedálenský stôl
š/v/h: 100/76/200 cm

typ 167 jedálenský stôl
š/v/h: 160/76/90 cm

94€typ 161 jedálenský stôl
š/v/h: 160/45/43 cm

Like
Za pekným dizajnom by mal byť skrytý premyslený systém výroby. Študentské izby sú vystavené vysokej záťaži a často krát, nás nábytok z detskej  
izby sprevádza až do okamihu, kým sa z detskej izby neodťahujeme do vlastných domácností. Preto venujte zvýšenú pozornosť materiálom,  
z ktorých je nábytok vyrobený. Vždy uprednostnite laminovanú drevotriesku pred lacnými papierovými povrchovými materiálmi. Aby všetko 
držalo tak ako má a aby sa všetko otváralo a hýbalo ako má, musí byť použité kvalitné kovanie od špičkových výrobcov. Program Like má 
moderné línie regálov v spojení s aktuálnymi tvarmi a materiálmi predných plôch v prírodných ale aj jednofarebných dekóroch. Komplexnosť 
tohto programu umožňuje takisto moderne a účelne zariadiť priestory obývačky a predsiene, ako aj spálne a šatníka a ponúka i solitérové 
riešenia. Program Like ponúka  4 výšky a 2 šírky regálov, 2 farby korpusov a 6 farieb predných plôch, ktoré sú vzájomne kombinovateľné a 
poskytujú nekonečné možnosti pri vytváraní vášho bývania.

Séria LIKE študentská izba 
vyhotovenie: pino aurélio/tyrkysová/wasabi

59€

MEK 1080 
s podrúčkami BR 25
vyhotovenie: béžová
(zelena, svetlo zelena, 
oranzova, tehlova)
š/v/h: 45/99,5/40cm
nosnosť: 90kg

1990€
TAURUS 
rokovacia stolička
vyhotovenie: modrá 
(šedá, čierna, bordová) 
š/v/h: 48/90/43 cm
nosnosť: 120 kg

tento 
výrobok
držíme

skladom

tento 
výrobok
držíme

skladom

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Kompletnú ponuku prvkov nájdete na www.decodom.sk

ABS hrana

kvalitné 
kovanie

prehľadný
úložný 
systém

Séria LIKE 
študentská izba 
vyhotovenie: 
san remo sand/wasabi/
čadičová šedá

LIKE policový regál typ 72
vyhotovenie: 
san remo sand/wasabi/čadičová šedá
š/v/h: 120/199,4/26,5 cm

pino 
aurélio

tyrkysová wasabi čadičová
šedá

claysan remo 
sand

farebné 
vyhotovenia 
LIKE

NOVINKA
2017

BANA kombinácia 55, 
š/v/h: 342,6/202,9/51,2 cm, 
korpus: pino aurélio, 
predná plocha: pino aurélio/
san remo sand rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/

1000€799€
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Séria Point
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, komody, ale i reprezentačné miestnosti firmy, kancelárie, 
ordinácie alebo ambulancie. Point je jednoducho program s plnou výbavou - All inclusive.

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

nosnost
políc 25kg

Ing. František Kollár 
výrobný riaditeľ

Séria POINT spálňa, vyhotovenie: buk iconic/marigold vysoký lesk

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Séria POINT obývačka s pracovňou, vyhotovenie: biela arctic/čierna vysoký lesk

Séria POINT pracovňa, vyhotovenie: biela arctic/dub pílený bardolino

dub
pílený
bardolino

vanilka
vysoký
lesk

biela 
arctic
vys. lesk

čierna
vysoký
lesk

petrol
grafit
vysoký
leskbuk

iconic
javor
svetlý

biela
arctic

žltá
arctic

marigold
vysoký
leskbuk 04

farebné vyhotovenia POINT

TENESSE 
vyhotovenie: 
čierna sieťovina/
čierna látka
š/v/h: 61/108,5/67 cm 
nosnosť: 100 kg

7990€

MICHIGAN 
kancelárske otočné kreslo 
vyhotovenie: 
čierna sieťovina/
čierna látka
š/v/h: 64/114/50 cm 
nosnosť: 120 kg

89€

WONDER
kancelárske otočné kreslo
vyhotovenie: 
sedák látka/
operadlo látka 
a sieťovina 
š/v/h: 62/109/51 cm 
nosnosť: 120 kg

109€

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

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

115€

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

155€

UNO stôl typ 160 V1
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

129€

UNO stôl typ 160 V2
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 160/74/75 cm

189€

UNO stôl typ K 3 L
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 235/74/160 cm

347€

UNO 
kovový kontajner
s peračníkom a uzamykaním
š/v/h: 39/56,5/55,3 cm

99€
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výklopná pružinová váľanda s úložným priestorom
vyhotovenie: eva biela/vento sivé

š/v/h: 194/38/80 
ložná plocha: 194/80 cm

Solo

9490€

polohovacia váľanda s úložným priestorom
lamelový rošt, pružinový matrac, polohovanie pod hlavou a nohami 

vyhotovenie: Vento 12/Life 19 
š/v/h: 200/50/87cm

Rafael

179€

Vegas
posteľ  (bez roštov, úložného priestoru 

a matracov)
vyhotovenie: buk masív

š/v/h: 190/91/207 cm, ložná plocha: 180/200 cm

299€

Kula
celočalúnená posteľ

vyhotovenie: látka korpus 641, látka matrace 386
š/v/h: 207/98/205 cm, ložná plocha 170/195 cm

cena bez doplnkov a dekorácie

279€

Oli

8990€

výklopná váľanda
vyhotovenie: dub pílený bardolino/ látka R4A 

š/v/h: 195/36/85 cm
molitanový matrac a úložný priestor

celočalúnená posteľ  
vyhotovenie: látka Gusto/Vento 36

š/v/h: 170/80/195 cm
ložná plocha: 160/195 cm

Dara2

249€

129€

Antibakterial 
fyzio vakuo

jadro matraca z PUR peny 
 dlhodobo čisté prostredie bez baktérii, 

plesní a iných nežiaducich mikroorganizmov. 
š/v/h: 200/19/90, 80 cm, nosnosť :130 kg

10
rokov záruka

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

9950€
Cena v prepočte za 1ks 

pri odbere 2ks

cena za 1 ks 199€
cena za 2 ks 199€

Guarda supra matrac 1+1
robustný matrac z peny Flexifoam  vyššej strednej tuhosti 

s rozdielnou profiláciou strán. Poťah s extraktom Aloe Vera. 
š/v/h: 200/21/90, 80 cm, nosnosť: 130 kg

Lagos matrac 1+1
robustný matrac vyššej strednej tuhosti s rozdielnou profiláciou strán 

(masážna Relax a AIR Force ) a pratelným poťahom 
s prírodnými extraktmi. Matrac má výborné hygienické, 

ortopedické a antialergické vlastnosti. 
š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť: 130 kg

11950€
Cena v prepočte za 1ks 

pri odbere 2ks

cena za 1 ks 239€
cena za 2 ks 239€

tento výrobok
držíme skladomtento výrobok

držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

Lipari
celočalúnená dvojposteľ s roštom aj úložným priestorom  

vyhotovenie: hnedá alebo biela koženka 
(nohy strieborné, bez matracov, prehozu a dekorácii) 
š/v/h: 213/107/184 cm, ložná plocha: 200/180 cm

419€

Charis2
celočalúnená posteľ

vyhotovenie: biela koženka M01
š/v/h: 191/102/225 cm, ložná plocha: 180/200 cm

bez matracov

369€

7790€

Luka
celočalúnená posteľ 

výklopné sendvičové matrace, lamelové rošty sa dajú polohovať 
pod hlavou aj nohami, bukové nohy, vyhotovenie: Tom/Rito hnedé, 

š/v/h: 198/95/180 cm, ložná plocha: 170/195 cm

389€

Rošty v cene.

Double klasik BV
lamelový rošt výklopný 

Výrazne dopomáha dosiahnutie ideálnej podpory tela pri 
spánku. Ideálne pre penové a latexové matrace.

Hodí sa do postelí s úložným priestorom. š/h: 200/90 cm

Betina
boxspringová, prevzdušnená posteľ 
vyhotovenie: koženka M04 hnedá

š/v/h: 185/114/202 cm, ložná plocha: 200/2x85 cm

329€

3299€

Masív v ráme 

pevný laťový rošt v ráme vhodný 
pre pružinové alebo taštičkové matrace

š/v/h: 196/6,5/89 cm

Karma 5v
pevný rošt - 26 lamiel uložených v pružných dvojitých púzdrach,
vhodný pre penové, sendvičové, latexové a pružinové matrace 

š/v/h: 196/8,5/89 cm, pre lôžko: 200/90 cm, 

3999€

149€

Ponte XXL
sendvičový ortopedický matrac 

pamäťová pena, pružná pena FLEXIFOAM
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný

š/v/h: 200/20/90, 80 cm, nosnosť: 170kg

189€

Decodom 
antibakterial visco

odzipsovateľný poťah Bamboo
jadro pena LAZY FOAM, antibakterial PUR pena

odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný
š/v/h: 200/20/90, 80 cm, nosnosť: 130kg

299€

Decodom thermo 
silver

Špeciálna kolekcia matracov. Vyrobené exkluzívne 
pre Decodom a dostupné len v našich predajniach. 

Najvýhodnejší pomer kvality a ceny.
š/v/h: 200/19/90, 80 cm, nosnosť: 130 kg

5
rokov záruka

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

Posteľ s výškou

ložnej plochy 52 cm.

tento výrobok
držíme skladom
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nočný stolík  
š/v/h: 46/43/36 cm

36€

UNO3 
prebaľovací pult
š/v/h: 90/12,7/80,3 cm

26€

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

399€

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

367€

UNO2 komoda 
4 zásuvková
š/v/h: 120,1/96/50 cm

189€

komoda 
4-zásuvková
š/v/h: 114,4/81,6/50 cm

141€

Cassanova
Po celodennom zhone v práci a po prekonaní domácich povinností si každý rád nájde oázu, v ktorej by nabral silu na ďalší deň. Spálňa je ideálnym  
miestom na regeneráciu a oddych. Táto miestnosť má v našom interiéry vždy privátne postavenie a preto pri jej zariaďovaní musíme brať 
ohľad na množstvo drobností s ohľadom na ich funkčnosť a estetický vzhľad. Decodom vám pomôže zorientovať sa vo výbere správnej spálne  
a v predajniach si môžete vyskúšať posteľ a nábytok skôr ako bude u vás doma. Program Cassanova sa vyznačuje jednoduchým a nadčasovým 
dizajnom. Dvierka sú hladké a majú mierne zaoblené hrany. Každý prvok poskytuje maximum úžitku, variabilné šatníky množstvo úložného 

priestoru, komody prehľadné uloženie vecí, postele zdravý spánok a pohodlné vstávanie, nočné stolíky praktický priestor na drobnosti. 

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: dub pílený bardolino

CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: jaseň coimbra CASSANOVA spálňa, vyhotovenie: buk

jaseň 
coimbra

dub 
pílený
bardolino

buk 07

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

farebné vyhotovenia 
CASSANOVA

Sme špecialisti na komplexné vybavenie domácnosti .

Aurélia
Spálňa Aurelia 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 a zmyslom 
pre pôvab.

AURÉLIA spálňa
vyhotovenie: pino aurélio

doplnkové 
osvetlenie

zvýšená 
ložná 
plocha

plnovýsuvné 
kvalitné
kovanie

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

30€

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

399€

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

354€

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

239€

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

145€

typ P 90 UP posteľ UNO
(bez matracov s úl. priestorom a roštami)

vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/88,6/210,7 cm

228€

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

258€

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

37688€

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

399€

pino
aurélio

farebné 
vyhotovenie
spálne
AURÉLIA
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Dallas + Corina
DALLAS jedálenský stôl
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: 46/100/59 cm, nosnosť: 90kg

109€
4599€

Modesto + Enzo
MODESTO JS 120/80 jedálenský stôl
vyhotovenie: san remo sand (dub pílený bardolíno)
š/v/h: 120/78/80 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: san remo sand/koženka M05
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

109€
5990€

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm
Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160x90 cm
Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160x90 cm

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

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

7990€
2599€

Portos + Sana

Nordic + Enzo
NORDIC jedálenský stôl
vyhotovenie: pino aurélio 
š/v/h: 160/76,2/90 cm

ENZO stolička
vyhotovenie: krémová
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

129€
5990€

BERGAMO jedálenský stôl
vyhotovenie: dub pílený trüffel
š/v/h: 120/75/80 cm

D207 stolička
vyhotovenie: dub pílený trüffel/Modena 96 
š/v/h: 47/97/55 cm, nosnosť: 90kg

99€
7390€

Bergamo + D207

Stockholm + Lexie
STOCKHOLM jedálenský stôl
vyhotovenie: dub olej
š/v/h: 80/72/120 cm

LEXIE stolička
vyhotovenie: dub olej/tango 9525
š/v/h: 45/89/56 cm

249€
3990€

tento výrobok
držíme skladom tento výrobok

držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladomtento výrobok

držíme skladom

Viacero možností šíriek: 

120/80, 140/90, 160/90 cm

Jonas + Goliat
JONAS jedálenský stôl
vyhotovenie: nohy MDF lakovaná bielavrchný plát biele sklo
š/v/h: 165/76/90 cm

GOLIAT stolička
vyhotovenie: kovová podnož čalúnenie koženka biela alebo čierna
š/v/h: 42/105/61 cm

259€
5490€

JULO jedálenský stôl (rozkladací )
vyhotovenie: orech
š/v/h: 100 (+30)/75/100 cm 

D 234 stolička
vyhotovenie: orech/Modena 27
š/v/h: 43/94/44 cm 

159€
6290€

Julo + D234

SARA jedálenský stôl (rozkladací)
vyhotovenie: dub pílený trüffel
š/v/h: 150 (+45)/75,5/90 cm

RONA stolička
vyhotovenie: dub pílený trüffel/Modena 21
š/v/h: 46/95/56 cm

449€
8990€

Sara + Rona
TIME okrúhly jedálenský stôl (rozkladací)
vyhotovenie: biela/dub olej
š/v: 120/74 cm rozložený: 165 cm

RUANDA stolička
vyhotovenie: biela/dub olej
š/v/h: 43/93/49 cm

399€
7490€

Time + Ruanda

PORTER jedálenský stôl
vyhotovenie: sklenný plát, kovové nohy - chróm
š/v/h: 140/75/80 cm

EUGEN stolička
vyhotovenie: čierna, biela, zelená, oranžová koženka, 
nohy kovové - chróm
š/v/h: 45/111/54,5 cm, nosnosť: 90kg

169€
6490€

Porter + Eugen

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€
5690€

Karolina + Tatra

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom
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379€

Lyon
univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: hnedá látka 465-18
š/v/h: 235/82/154 cm 

ložná plocha: 202/137 cm tento výrobok
držíme skladom

489€

Tajfun
univerzálna rohová sedacia súprava

vyhotovenie:  42406-40626 čierno sivá
š/v/h: 272/88/200 cm 

ložná plocha:  224/128  cm tento výrobok
držíme skladom

679€

Malaga - Lux
rohová sedacia súprava s úložným priestorom

vyhotovenie: látka Amber 5343 anthrazit 
š/v/h: 246/83/183 cm,

ložná plocha: 200/120cmtento výrobok
držíme skladom

Armina 3+1+1
klasická sedacia súprava 3R+1+1

vyhotovenie: U 04 - hnedá
rozmery: 3kreslo š/v: 198/102 cm, 1kreslo š/v: 102/102 cm

ložná plocha: 185/91 cm

469€3kreslo
s rozťahom

1kreslo 175€

699€

Pax
univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: látka M01/161 (látka 536/VE28)
š/v/h: 298/86/211 cm 

ložná plocha: 152/260 cm

PAX taburetka
vyhotovenie: 
látka 536/VE28 
(látka M01/161)
š/v/h: 110/41/71 cm

109€

469€

Anka
univerzálna rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: látka Lugano 23/21
š/v/h: 250/86/194 cm 

ložná plocha: 218/115 cmtento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

529€

Riva
rohová sedacia súprava (ľavo/pravá)

vyhotovenie: látka BE 23, nohy strieborné
š/v/h: 240/ 87/163 cm

ložná plocha: 195/118 cm

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom699€

Tonny
priestranná sedacia súprava v tvare U
vyhotovenie: Madryt 920/Baltic 25

š/v/h: 332/85/160 a 180 cm 
ložná plocha:  266/123 cm
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cena od1279€

Brandon
 sektorová sedacia súprava

vytovenie: látka Lotos 12
možnosť výberu poťahového materiálu 

š/v/h: 266/82/266 cm, ložná plocha: 197/123 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1390€

cena od1209€

Fantasy
moderná sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy

vyhotovenie: koženka Loft 01
možnosť výberu poťahového materiálu

rozmery: 266/202 cm, ložná plocha: 200/130 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1290€

cena od 1115€

Suzan
sektorová sedacia súprava so širokým typovým plánom

vyhotovenie: koženka V15
možnosť výberu poťahového materiálu

š/v/h (L zostava): 279/92/224 cm 
ložná plocha: 185/145 cm

cena za vyobrazenú sedačku 1249€

cena od 1386€

Klaudia
komfortná sedacia súprava rozkladacia s úložným priestorom 

s variabilitou zostáv z 18 -tich elemntov 
pohodlné sedenie zabezpečujú kvalitné vysokoelastické 

PUR peny a vlnité pružiny v sedáku
vyhotovenie: látka 421

možnosť výberu poťahového materiálu 
š/v/h (U zostava): 345/99/220 cm, ložná plocha: 273/120 cm

cena za vyobrazenú sedačku 1439€

cena od1319€

Ego
sedacia súprava s variabilitou zostáv

vyhotovenie: látka BE 23
možnosť výberu poťahového materiálu

rozmery: 3kr: 243/87/96 cm, 2kr: 173/87/96 cm
tab: 96/44/46 cm, (možnosť doobjednať doplnky)

cena za vyobrazenú sedačku 1477€

cena od1390€

Dakar
sektorová sedacia súprava s vysokým 

komfortom sedenia a s vyvýšenou opierkou až 107 cm

vyhotovenie: látka NV008
možnosť výberu poťahového materiálu 

vyhotovenie: š/h: 242/270 cm, ložná plocha: 122/205 cm
cena za vyobrazenú sedačku 1490€

cena od1170€

Horn
moderná rohová sedacia súprava (funkcia na spanie 

typu Delfin - matrac na lamelových roštoch)
vyhotovenie: látka LN96/NIL57

možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 273/91/222cm, ložná plocha: 200/130

  cena za vyobrazenú sedačku 1190€

 
cena od 1552€

Tirol  

rohová sedacia súprava
vyhotovenie: látka 977/978/979

možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 241/90/241 cm

cena za vyobrazenú sedačku 1729€
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269€

Verona
rozkladacia pohovka s úložným priestorom
vyhotovenie: látka Balaton 90/Balaton 25

š/v/h: 201/76/105 cm
ložná plocha: 200/155 cm

319€

Porto
rozkladacia pohovka s úložným priestorom

vyhotovenie: Microstar biely/Vento sivé
š/h: 205/87 cm 

ložná plocha: 205/145 cm 

7990€

Gama
kreslo

biela koženka 
čierna koženka, kapučino koženka

š/v/h: 72/74/67 cm

199€

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

6490€

469€

Mateo 80
pohodlná rozkladacia pohovka s opierkovým matracom

vyhotovenie: dub pílený bardolino/TA85
š/v/h: 205/87,5/82 cm

ložná plocha: 2x 80/200 cm

199€

Asta
leňoška

látka 536/VE28 (M01/161)
š/v/h: 161/ 94/70 cm

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento výrobok
držíme skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

Verona

Porto

Mateo 80

289€

Agil
moderná rozkladacia pohovka

vyhotovenie: ET85/TA85 modrá 
š/v/h: 198/86/95 cm

ložná plocha: 195/141 cm

209€

TV kreslo
štýlové a pohodlné TV kreslo s vysokým operadlom  

vyhotovenie: Parker 02 béžová alebo Parker 03 hnedá
š/v/h: 95/100/94,5 cm  

(hĺbka sedenia 51 cm, šírka sedenia 58 cm) 

199€

Cyrus
pevné kreslo 

látka R29
š/v/h: 91/108/89 cm

taburetka
látka R29

š/v/h: 42/54/46 cm

5990€ 259€

Relax
relaxačné kreslo

vyhotovenie: Season 752
v/h: 43/56 cm

Rocky
rozšírená rozkladacia pohovka

vyhotovenie: látka 3/4
možnosť výberu poťahového materiálu 

š/v/h: 197/89/105 cm, ložná plocha: 160/195 cm
cena za vyobrazenú pohovku 499€

cena od 449€

tento výrobok
držíme skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

tento 
výrobok
držíme 

skladom

Agil

Rocky

Fabiano

tento 
výrobok
držíme 

skladom

3kreslo: 
172/83 cm

2kreslo: 
145/83 cm

1kreslo: 
88/83 cm

289€
249€
179€

sedacia súprava 3+2+1
vyhotovenie: 

koženka Alister mustang s béžovým štepovaním

Fabiano tento výrobok
držíme skladom
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SKALICA

TRENČÍN

PÚCHOV

PRIEVIDZA

MARTIN

ŽILINA

NÁMESTOVO

RUŽOMBEROK
POPRAD

ROŽŇAVA
KOŠICE

MICHALOVCE

TOPOĽČANY

NITRA

KOMÁRNO

LEVICE

ZVOLEN

LUČENEC
RIMAVSKÁ SOBOTA

VEĽKÝ KRTÍŠ
ŠAĽA

DUNAJSKÁ STREDA

HURBANOVO

TRNAVA

BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BARDEJOV

PEZINOK

NOVÉ ZÁMKY
Partnerské predajne DECODOM

Predajne DECODOM

Sídlo spoločnosti DECODOM

Akcia platí od 15. 8. 2016 do 31. 8. 2017, 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.

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

Nábytok pre všetky generácie .


