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KUCHYNE 
NA MIERU
SO ZĽAVOU AŽ DO

-38%

DECODOM VO VAŠOM MESTE NÁJDETE:

BRATISLAVA
Farského 26

mobil: 0918 421 071 
mail: kuchyne@tpd.sk 

obyvacky@tpd.sk

ZVOLEN
RETAIL PARK Obchodná 11

tel: 045/532 48 89, 045/540 18 46
mail: zvolen-kuchyne@tpd.sk 

zvolen-nabytok@tpd.sk



DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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

DETAILY ROBIA 
KVALITNÚ KUCHYŇU

 Zľava na vybrané plánované kuchyne Family a obývačky ROUTE až do -38%.

KUCHYNE 
NA MIERU
SO ZĽAVOU AŽ DO

-38%

5-členná rodina a jej kuchyňa
Kuchyňa, aby vyhovovala rodine, musí mať miesto na – varenie, hranie detí, 
písanie úloh, barový pult na rýchlu rannú kávu, oddychovú zónu s pohodlnou 
sedačkou a dostatok miesta. Jednotliví členovia si vzájomne nebudú zavadzať, 
aj keď trávia čas všetci spolu.
Viac sa dočítate na: 
https://blog.decodom.sk/inspiracie/5-clenna-rodina-a-jej-kuchyna/

ESTER kuchyňa  XL
vyhotovenie: 

biela vysoký lesk/
jaseň horský



DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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

ROUTE ESTER
vyhotovenie: biela vysoký lesk/jaseň horský

 Zľava na vybrané plánované kuchyne Family a obývačky ROUTE až do -38%.

-38%
PROGRAM

ROUTE
SO ZĽAVOU AŽ DO



3

PROGRAM
MULTI

SO ZĽAVOU AŽ DO

-25%
MULTI študentská izba
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino/biela arctic

zľava na program MULTI až do -25%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

biela 
arctic

dub 
pílený
bardolino

buk 04

MULTI študentská izba
vyhotovenie: 
dub pílený bardolino/biela arctic

Typ 72
skrinka 2 dvere

721 / 1944 / 360 mm

Typ 76
skrinka

2 dvere, 4 zásuvky
721 / 1944 / 360 mm

Typ 140
šatník

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

Typ 141
šatník so zrkadlom

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



Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk Nakupujte online cez www.decodom.sk

PROGRAM
POINT
SO ZĽAVOU AŽ DO

-25%

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

biela
arctic avokádo žltá baklažán

vanilka
vysoký

lesk

biela 
arctic

vys. lesk
grafit

vys. lesk
kašmír
matná

dub
pílený

bardolino
buk 04dub artisan

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



PROGRAM
POINT+
SO ZĽAVOU AŽ DO

-25%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

POINT PLUS detská/študentská izba
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic
zľava na program POINT PLUS až do -25%

nastaviteľné nožičkyhrúbka korpusu 28mm



2

3

1

12820 €

11538 €
1. skrinka TYP 01

PROGRAM
TIROL

SO ZĽAVOU AŽ DO

-10%

TIROL 
vyhotovenie: vanilka patina
(cena bez osvetlenia a doplnkov), 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/
zľava na program TIROL až do -10%

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

12820 €11538 €
2. skrinka TYP 03 
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm 

17380 €15642 €
3. písací stôl TYP 61 
š/v/h: 128/76/62 cm 

20450 €18405 €
4. panel s policou TYP 43 
š/v/h: 154,9/20/19,6 cm 

2860 €2574 €
5. skrinka TYP 07 
š/v/h: 60,1/196,6/42 cm 

15050 €13545 €
6. skrinka TYP 16 
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm 

20560 €18504 €

4

5
6

15050 €

13545 €

5. skrinka TYP 07

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

113x65 11340 €10206 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



PROGRAMY
POINT, 
POINT+

SO ZĽAVOU AŽ DO

-25%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOKPROGRAM

MODESTO
SO ZĽAVOU AŽ DO

-20%

MODESTO spálňa
vyhotovenie: san remo sand/bridlica

20608 €
typ 51 komoda
š/v/h: 155/89/52 cm

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



UNO spálňa
vyhotovenie: pino aurélio/dub nelson

PROGRAM

UNO
SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

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

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

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

399 €33915 €

cena od 15555 €

cena od 18955 €

469 €39865 €

typ P 90, typ P 120 
posteľ UNO
(bez matracov, bez úložného  
priestoru a roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino                                                                              
š/v/h: 97/127/88,6/214,7 cm

typ P 140, typ P 160, typ P 180 
posteľ UNO
(bez matracov, bez úložného  
priestoru a roštov)
vyhotovenie: dub pílený bardolino
š/v/h: 147/167/187/88,6/214,7 cm

pino aurelio

dub nelson

dub 
pílený 

bardolino
dub halifax biela arctic pino aureliodub artisan

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



grafitbetón
svetlý

dub
hickory

dub
planken

dub
schlamm

dub
sägeraubiela

PROGRAM

NEW YORK
SO ZĽAVOU AŽ DO

-20%

NEW YORK spálňa
vyhotovenie: dub sägerau

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



2. skrinka na TV TYP 31

22790 €

19372 €

2

4

3

1

PROGRAM
ALFONSO

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

SPOT konferenčný stôl
vyhotovenie: dub wotan
š/v/h: 90/40/90 cm 13290 €

4. vitrína TYP 03

25330 €

21531 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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

25860 €21981 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 180,1/51,6/50 cm 

22790 €19372 €
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 200/24/19,6 cm 

4020 €3417 €
4. vitrína TYP 03 
š/v/h: 90,1/140,2/37,2 cm 

25330 €21531 €

ALFONSO kombinácia 114 
š/v/h: 350,3/207,4/50 cm 
vyhotovenie: dub wotan/čierna supermat
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program ALFONSO až do -15%



PROGRAM
BOA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%
2. skrinka na TV TYP 31

28940 €

24599 €

1. vitrína TYP 01

27130 €

23061 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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

27130 €23061 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 150,1/53,1/50,8 cm

28940 €24599 €
3. panel s policou TYP 43 
š/v/h: 180/34,5/19,6 cm 

4660 €3961 €
4. vitrína TYP 05 
š/v/h: 100,1/126,2/41cm 

283 €24055 €

BOA kombinácia 35 
š/v/h: 355,3/207,4/50,8 cm 
vyhotovenie: biela arctic/
grafit vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program BOA až do -15%

2

3

1

4



2

3
1

PROGRAM
CABANA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

39960 €

33966 €

4. vitrína TYP 01

22040 €

18734 €
2. skrinka na TV TYP 32

CABANA kombinácia 169
š/v/h: 335,1/208,6/50 cm 
vyhotovenie: 
dub wotan/biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program CABANA až do -15%
1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 75/208,6/42 cm 

39960 €33966 €
2. skrinka na TV TYP 32 
š/v/h: 165,1/40,5/50 cm 

22040 €18734 €
3. panel s policou TYP 17 
š/v/h: 200/32/20 cm 

178 €15130 €
4. vitrína TYP 04 
š/v/h: 75/141,4/42cm 

30210 €25679 €

THOMAS konferenčný stôl
vyhotovenie: 
biela arctic/dub pílený bardolino
š/v/h: 110/27,6/68 cm 102 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

4

možnosť 
doobjednať 

kolieska 4x

komoda typ 52
vyhotovenienie: san remo sand
š/v/h: 163,7/94/40,4 cm

48120 €40902 €



PROGRAM
DETROIT

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

2

3

1

4

32330 €

27481 €
2. skrinka na TV TYP 34

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

DETROIT kombinácia 19
š/v/h: 329,7/206,6/51,2 cm 
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub san remo rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program DETROIT až do -15%
1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 74,5/206,6/42,2 cm 

300 €255 €
2. skrinka na TV TYP 34 
š/v/h: 199,7/462,6/51,2 cm 

32330 €27481 €
3. panel s policou TYP 41 
š/v/h: 180/27/19,6 cm 

2760 €2346 €
4. závesná skrinka TYP 23 
š/v/h: 74,5/1406,2/42,2 cm 

18120 €15402 €

DETROIT konferenčný stôl 164
vyhotovenie: 
biela arctic/dub pílený bardolino
š/v/h: 90/40/90 cm

12190 €10362 €

18120 €

15402 €

4. závesná skrinka TYP 23

komoda typ 51
vyhotovenienie: pino aurélio
/dub san remo rustic
š/v/h: 184,1/78,9/44,2 cm

32330 €27481 €



PROGRAM
TENO

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

36460 €

30991 €

1. skrinka TYP 03

32750 €

27838 €

3. skrinka na TV TYP 31

2

1

4

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

TENO kombinácia 105
š/v/h: 3217/217,2/49 cm 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/
vanilka vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program TENO až do -15%
1. skrinka TYP 03 
š/v/h: 58,5/217,2/40,4 cm 

36460 €30991 €
2. vitrína TYP 05 
š/v/h: 37,8/176/40,4 cm 

25760 €21896 €
3. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 200,1/41,2/49 cm 

32750 €27838 €
4. panel s policou TYP 41 
š/v/h: 124,4/25/20 cm 

3080 €2618 €
5. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 200/25/20 cm 

4140 €3519 €
6. skrinka TYP 07 
š/v/h: 57,8/105,6/40,4 cm 

107 €9095 €
7. skrinka TYP 04 
š/v/h: 58,5/146,8/40,4 cm 

26820 €22797 €

3

5

6
7



PROGRAM
ALBI

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

28190 €

23962 €

1. vitrína TYP 01

1

ALBI kombinácia 11
š/v/h: 286,2/208/51,8 cm 
vyhotovenie: dub muntain/
biela arctic vysoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program ALBI až do -15%
1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 68,4/208/39,8 cm 

28190 €23962 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 180,1/45,4/51,8 cm 

24160 €20536 €
3. TV nádstavec TYP 61 
š/v/h: 180/15,2/35,2 cm 

4560 €3876 €
4. panel s policou TYP 41 
š/v/h: 130/24/19,6 cm 

2540 €2159 €
5. vitrína TYP 22 
š/v/h: 68,4/126,2/39,8 cm 

195 €16575 €

24160 €

20536 €

2. skrinka na TV TYP 31

2

3

4

5

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

38790 €32972 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



PROGRAM
CALA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

CALA kombinácia 22
š/v/h: 286,2/208/51,8 cm 
vyhotovenie: dub artisan/cosmos grey
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program CALA až do -15%

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



PROGRAMY

SEDAČIEK
SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%
 KLAUDIA komfortná sedacia súprava rozkladacia 

- variabilita zostáv z 18-tich elementov 
- pohodlné sedenie zabezpečujú kvalitné vysokoelastické PUR peny
- vlnité pružiny v sedáku 
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
3-kreslo š/v/h: 192/99/100 cm, 2-kreslo š/v/h: 140/99/100 cm , 
kreslo š/v/h: 100/99/100 cm ložná plocha: 130/185 cm
až do -15% na sedací program KLAUDIA

 KELLY pohodlná sedačka s polohovateľnými opierkami hlavy
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu 
3-kreslo š/v/h: 228/98/101 cm
2-kreslo š/v/h: 176/98/101 cm
ložná plocha: 195/138 cm
až do -15% zľava na sedací program KELLY 

na výber z viac 
ako 400 vyhotovení

BRANDON 
taburetka
š/h: 65/85 cm

 BRANDON sektorová sedacia súprava
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 266/82/266 cm, ložná plocha: 197/123 cm
až do -15 % na sedací program BRANDON

vhodná na 
každodenné spanie ...

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

LUGO rohová sedacia súprava 
s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Neat 26 hnedá, Neat 95 šedá 
š/v/h: 255/202/99 cm

HARRY rohová sedacia súprava 
s úložným opriestoroma polohovanie 
opierok na drevených nožičkách
š/v/h: 265/200 cm, Ložná plocha: 200/120 cm

1 069 €
899 €

1 129 €
999 €

RIVA komfortná rozkladacia sedacia súprava
vyhotovenie: NO13
š/v/h: 240/ 87/163 cm, ložná plocha: 180/195 cm

1 057 €
729 €

MUŠLA pohodlné celočalúnené kreslo 
vhodné do obývačky aj do predsiene
vyhotovenie: látka Suedine šedá, 
čierna, piesková, hnedá, žltá
š/v/h: 68/80/60 cm

8990 €
7990 €

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

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

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

taburetka
látka R29 hnedá 

š/v/h: 42/54/46 cm

639 €
499 €

BELINDA šikovná sedacia súprava do menších priestorov
vyhotovenie: biela koženka Pulse/sivá látka New York
š/h: 248/148 cm, ložná plocha: 192/130 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

299 €
269 €

POWER 
moderné relaxačné kreslo 
vyhotovenie: hnedá látka
š/v/h: 78/76/65 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

829 €
789 €

329 €
269 €

109 €
8490 €

DO VYPREDANIA
ZÁSOB



RÝ
CHLE

DODANIE

DOUBLE KLASIK BV
lamelový rošt výklopný, výrazne dopomáha 
dosiahnutiu ideálnej podpory tela pri spánku, 
ideálne pre penové a latexové matrace, hodí 
sa do postelí s úložným priestorom
š/h: 200/90 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

MASÍV V RÁME 
pevný laťový rošt v ráme vhodný 
pre pružinové alebo taštičkové matrace
š/v/h: 196/6,5/89 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

259 €
229 €

3899 € 5490 € 8590 €

229 €
199 €

399 €
349 €

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

7
rokov 
záruka

DECODOM ANTIBACTERIAL 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

LAVENDER SPINAL
poťah SILVER, duté PES vlákno, pena LAVENDER s vysokou hustotou
obsahuje esenciálne oleje s liečivými výťažkami z levandule
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný
š/v/h: 200/23/90, 80 cm, nosnosť: 150kg

BIOGREEN ANTIBACTERIAL
povrch tvorí komfortná pena Biogreen, 
pena s úpravou Sanitized proti plesniam 
a baktériám exkluzívny poťah MEDICOT 
s úpravou proti baktériám a roztočom – odzipsovateľný
š/v/h: 200/20/90 cm alebo 200/20/80 cm, nosnosť: 130 kg

roky 
záruka

4RÝ
CHLE

DODANIE

SOSNA
sendvičový matrac s obojstrannou 7 zónovou rôzne tuhou 
profiláciou kvalitnej PUR peny v kombinácii s kvalitným jadrom 
PUR peny pre lepšie vystuženie matraca.obojstranne použiteľný 
a cenovo výhodný zdravotný matrac
odporučený rošt: lamelový  š/v/h: 200/18/90, 80 cm
nosnosť: 110kg 399 €

379 € 10
rokov záruka

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

599 €
509 €

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

Posteľ s výškou

ložnej plochy 60 cm.

429 €
369 €

SPIRIT elegantné jednolôžko 
s úložným priestorom vrátane matracu 
vyhotovenie: R90/C04/STR
š/v/h: 202/113/215 cm
ložná plocha: 200/110 cm

569 €
469 €

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

159 €
149 €



DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

RÝ
CHLE

DODANIE

SMILE roh
vyhotovenie: biela 
arctic/dub arlington

š/v/h: 305/195/60 cm
cena kuchyne bez drezu, 
batérie a spotrebičov

1 03372 €

93034 €

PROGRAM
SMILE

SO ZĽAVOU AŽ DO

-10%

ZĽAVA NA VŠETKY BYTOVÉ DOPLNKY

-20%
ZĽAVA -20% NEPLATÍ NA VÝPREDAJOVÝ A INAK ZLACNENÝ SORTIMENT


