
Zľava 30 %
Na detský nábytok DOMINO v smrekovom vyhotovení  (oválne úchytky)

masív smrekmasív smrek

novinka

Zľava 35 %
Na detský nábytok DOMINO v bukovom vyhotovení  (obdĺžnikové úchytky)

masív buk cinkmasív buk cink

novinka

Platí do
31. novembra 2015
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Nové detské izby Domino 2015

Zľava 35 %
na všetky textilné doplnky Domino 

textilný tovartextilný tovar

CELOMASÍVNE
VYHOTOVENIE! ! !

vankúš č. D245
so snímateľným poťahom 400x400 mm 
(možnosť výberu ružovo-zelený alebo tyrkysovo-zelený)
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DARMO ku každej objednávke nad 730 €

Zmena darčeka vyhradená.

Akcia sa nevzťahuje na atypy, morenie, matrace a koberce (a obj. č. D253, D959, D979) • tovar v akcii bez dekorácie 
zľavy sa nekombinujú • ceny postelí vrátane pevného latkového roštu• príplatok za morenie a farebné lakovanie 13 %



Zostava Klasik - Vario, masív buk cink / zobrazené morenie dub tmavýZostava Klasik - Solitér, masív buk cink / zobrazené morenie biela

Solitér Vario

Zľava 37 %
Platí pre K800 až K861. 

morenie dub tmavý

se slevou 35 %

50
 c

m novinka

11
0 

cm

Zľava 35%
Sofia & Florencia bukové masívne vyhotovenie • výška plochy na ležanie

 50 až 65 cm • na výber z 2 rámov a 4 čiel • 20 odtieňov morenia

 SPÁLNE MANON Posteľ MANON s oblým čelom latkové
masív buk priebežný / morenie koňak

Posteľ MANON s oblým čelom 3 výplne
masív buk priebežný / morenie mahagón tmavý

LAMINO
(dekor smrek sukový)

MASÍV
(buk cink)

D650/L-D653/L
Šírka skríň 1200 a 2500 mm.

D650/LBC-D653/LBC
Šírka skríň 1200 a 2500 mm.

K870/LBC
Šírka skríne 1840 mm.

MASÍV 
(buk cink)

výber z 20 odtieňov morenia

Zľava 25 % na skrine s posuvnými dverami!
Variabilné vnútorné vybavenie: police, zásuvky drôtené koše, výsuvné šatníkové          tyče alebo pridanie LED       osvetlenia. Viac na www.domestav.sk

stredová výplň dverí
Mamba green
7190BS

stredová výplň dverí
Orange
0132PE

Zľava 38%

novinka

www.domestav.sk

prírodné vyhotovenie

novinka

novinka

CELOMASÍVNE
BUKOVÉ

VYHOTOVENIE! ! !

B149 JELŠA B3 DUB TMAVÝ B230 DUB SVETLÝ B211 BUK PARENÝ

B183 ČEREŠŇA

BSB STRiEBORNOSiVÁ B4B ANTiQUE BiANCOBBK BiELA KAVA B75 JAVORB39 BUK

B150 MAHAGÓN TMAVÝ B128 WENGE B105 DARK WENGE B4 TMAVÝ ORECH B3/4 ORECH B130A ANTiQUE CLASSiC B6 KOŇAKB7 GAŠTANBSS STAROSiVÁ

BB BiELA

Manželská posteľ
FLORENCIA, masív buk cink / morenie antique classic

Ponúkame 20 odtieňov morenia
Vybraný odtieň morenia odporúčame overiť u odporúčaných predajcov DOMESTAV.

AŽ 16 DRUHOV POSTELÍ

ZOSTAVTE SI VLASTNÚ POSTEĽ
NA VÝBER 2 RÁMY a 8 DRUHOV ČIEL



Textilný tovar  Domino novinka

novinka

Posteľ REMARK 1 900 - č.113/S
masív smrek / prírodné vyhotovenie

Posteľ REMARK 2 1800 - č.158/S
masív smrek / prírodné vyhotovenie

Zľava 30 %

Dopredaj skladových zásob
       zľavy až 51 %

zostava Klasik
smrek

domceky, stany, tunely, chránice, sedáky, vankúše a dalšíe

kompletný sortiment na www.domestav.sk

novinka

Zľava 35 %
na všetky textilné doplnky Domino 

textilný tovartextilný tovar


