
Platnosť akcie: 1. 6. - 30. 6. 2021

KUCHYNE 
NA MIERU
SO ZĽAVOU AŽ DO

-38%
NOVÉ
KUCHYNE
XL
MUŽSKÁ
KUCHYŇA



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%

Aká je ideálna kuchyňa pre mužov?
Mýty, že kuchyňa je výhradne ženská zóna, už 
roky neplatí. Mnohí muži majú varenie ako svoje 
hobby. Muži v porovnaní so ženami, kladú väčší dôraz na dizajn, kvalitu, 
komfort a samozrejme na najmodernejšie technologické vychytávky.
Viac sa dočítate na: 
https://blog.decodom.sk/tipyanavody/aka-je-idealna-kuchyna-pre-muzov/

IRIS kuchyňa  XL-T
vyhotovenie: 

šedá onyx/dub wotan

NOVÉ
KUCHYNE
XL
MUŽSKÁ
KUCHYŇA



DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

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

ROUTE ESTER
vyhotovenie: grafit mat/dub kronberg svetlý

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

KUCHYNE 
NA MIERU
SO ZĽAVOU AŽ DO

-38%



Zľava 10 % na celý sortiment značky

9. ročník vašej 
obľúbenej súťaže

ŠTARTUJEME

Len za tri fotografie rozdáme 
ceny v hodnote 4000€

deco2021 Zľava 10% 
na spotrebiče 
HOOVER a CANDY 
K umývačke riadu 
tablety na 1 rok zdarma 
a k elektrickej rúre 
hlboký plech grátis. 
To všetko po registrácii 
do 14 dní od zakúpenia.
Najviac získate 5 ročnú záruku. 
Viac na www.decodom.sk

Kúpou spotrebičov Candy Hoover 
je zákazník zaradený do žrebovania 
o zľavu v hodnote 500€.

5490 €4990 €

CARPI jedálenská stolička
vyhotovenie: buk/modrá látka
2 farebné vyhotovenia
š/v/h: 55/79/54 cm
nosnosť: 100 kg

CORINA jedálenská stolička
vyhotovenie: wenge/kaiman 429 
3 farebné vyhotovenia
š/v/h: 46/100/59 cm
nosnosť: 90 kg

6490 €5490 €

DARIUSZ jedálenská stolička
vyhotovenie: 
tmavý orech/látka Vila 2
4 farebné vyhotovenia
š/v/h: 45/90/43 cm
nosnosť: 100 kg

6690 €5990 €

HUBERT 8 jedálenská stolička
vyhotovenie: bardolino/látka Inari 23
2 farebné vyhotovenia
š/v/h: 45/90/51 cm
nosnosť: 100 kg

6490 €5990 €

SIMA jedálenská stolička
vyhotovenie: orech/kaiman 710
3 farebné vyhotovenia
š/v/h: 39/86/42 cm
nosnosť: 110 kg

3590 €3299 €

LIVORNO jedálenská stolička
vyhotovenie: plast/kov
3 farebné vyhotovenia
š/v/h: 49/80/56 cm

6990 €3490 €



2

3

1

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

NA PROGRAM
SAGA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%
SAGA
vyhotovenie: kašmír
(cena bez osvetlenia a doplnkov), 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/
zľava na program SAGA až do -15%

1. skrinka TYP 04 
š/v/h: 60,1/151,4/42 cm 

17380 €14773 €
2. skrinka na TV TYP 31 
š/v/h: 107,6/50,6/50 cm 

14740 €12529 €
3. panel s policou TYP 41 
š/v/h: 107,6/20/19,6 cm 

2020 €1717 €

SAGA skrinka TYP 18 
š/v/h: 107,6/196,6/42 cm

SAGA konferenčný stôl typ 45
vyhotovenie: kašmír
š/v/h:112,5/50,6/65 cm

113x65 11340 €9639 €

Nakupujte online cez www.decodom.sk

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

14740 €

12529 €
mesačná
splátka 1231 €

2. skrinka na TV TYP 31

17380 €

14773 €
mesačná
splátka 1451 € 1. skrinka TYP 04

NOVIKA
2021

407 €34595 €



Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

27660 €

23511 €
mesačná
splátka 1765 € 1. vitrína TYP 01

318 €

27030 €
mesačná
splátka 2030 €

2. skrinka na TV TYP 33

2

4

3

1

NA PROGRAM
MAGIC

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

Nakupujte online cez www.decodom.sk

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 65,1/208/37,2 cm 

27660 €23511 €
2. skrinka na TV TYP 33 
š/v/h: 160,7/53,6/53,6 cm

318 €27030 €
3. panel s policou TYP 42 
š/v/h: 150/24/19,6 cm 

4140 €3519 €
4. vitrína TYP 03 
š/v/h: 190,1/119,6/37,2 cm 

22680 €19278 €

MAGIC kombinácia 29 
š/v/h: 330,7/208/53,6 cm 
vyhotovenie: dub wotan/biela arctic
vasoký lesk
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/
zľava na program MAGIC až do -15%

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

21520 18292 €



2. skrinka na TV TYP 34

318 €

27030 €
mesačná
splátka 2030 €

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

2

4

3

1

NA PROGRAM
LIBERTY

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

TWINS konferenčný stôl
vyhotovenie: kov/biela
š/v/h: 90/40/90 cm

4. vitrína TYP 08

18120 €

15402 €
mesačná
splátka 1513 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

1. vitrína TYP 01 
š/v/h: 65,1/206,6/41,6 cm 

23320 €19822 €
2. skrinka na TV TYP 34 
š/v/h: 208,4/48/56,6 cm 

318 €27030 €
3. panel s policou TYP 16 
š/v/h: 132,5/32/19,6 cm 

7950 €6758 €
4. vitrína TYP 08 
š/v/h: 65,1/130,6/41,6 cm 

18120 €15402 €

Nakupujte online cez www.decodom.sk

LIBERTY kombinácia 07B 
š/v/h: 323,5/206,6/56,6 cm 
vyhotovenie: biela arcticvysoký lesk/betón
(cena bez osvetlenia a doplnkov) 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/
zľava na program LIBERTY až do -15%

typ 69  9780 €
typ 63  8280 €



2

3
1

NA PROGRAM
CABANA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

30210 €

25679 €

4. vitrína TYP 01

mesačná
splátka 00 €

22040 €

18734 €

2. skrinka na TV TYP 32

mesačná
splátka 00 €

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. panel s policami 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

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

možnosť 
doobjednať 

kolieska 4x

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

48120 €40902 €



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

MODESTO kombinácia 01
š/v/h: 315,3/204,8/50,4 cm 
vyhotovenie: san remo sand/bridlica
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MODESTO až do -15%

599 €
špeciálna cena

mesačná
splátka 2909 €

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

/80x80/ 9490 € 8067 €
/110x70/ 9990 € 8492 €

komoda typ 51
vyhotovenienie: san remo sand
š/v/h: 149,9/86,6/47,6 cm

25760 € 21896 €

NA PROGRAM
MODESTO

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%



829 €
špeciálna cena

mesačná
splátka 4027 €

NA PROGRAM
BANA

SO ZĽAVOU AŽ DO

-15%

Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

BANA kombinácia 55 
š/v/h: 340,1/202,9/51,2 cm 
vyhotovenie: pino aurélio/
san remo rustic
(cena bez osvetlenia a doplnkov), 
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti 
A→A++/ 
zľava na program BANA až do -15%

BANA konferenčný stôl 164
vyhotovenie: 
pino aurélio/dub san remo rustic
š/v/h: 110(90)/40/70(90) cm

12190 € 10362 €

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

Nakupujte online cez www.decodom.sk



Kompletnú ponuku produktov nájdete na www.decodom.sk

NA PROGRAM
MANHATTAN

SO ZĽAVOU AŽ DO

-25%
MANHATTAN kombinácia 189B
š/v/h: 322,7/206,6/51,6 cm 
vyhotovenie: čierna matná/dub ribbek koňak
(cena bez osvetlenia a doplnkov)
/osvetlenie - trieda energetickej účinnosti A→A++/
zľava na program MANHATTAN až do -25%

MANHATTAN konferenčný stôl typ 165
vyhotovenie: čierna matná/dub ribbek koňak
š/v/h: 110/40/70 cm

171 €12825 €

komoda typ 21
vyhotovenienie: čierna matná/dub ribbek koňak
š/v/h: 110/40/70 cm

515 €38625 €

Nakupujte online cez www.decodom.sk

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

829 €
špeciálna cena

mesačná
splátka 4027 €



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

PROGRAMY
POINT, 
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



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

NA PROGRAM

MULTI
SO ZĽAVOU AŽ DO

-20%

MULTI študentská izba 
vyhotovenie: dub pílený bardolino/biela arctic

MULTI knižnica, vyhotovenie: buk04

MULTI technická miestnosť, vyhotovenie: biela arctic/buk04

MULTI predsieň, vyhotovenie: buk04

biela 
arctic

dub 
pílený

bardolino

buk 04

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK



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

949 €
839 €

mesačná splátka 4075 €

ELITE 
robustná rozkladacia sedacia súprava
vyhotovenie: látka Monolith 85 grafitová
š/h: 306/224 cm, ložná plocha: 253/135 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

polohovateľné 
opierky hlavy

FOCUS 
rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy
vyhotovenie: Haiti 09 sivá š/v/h: 255/104/195 cm, 
ložná plocha: 120/198 cm

1129 €
899 €

mesačná splátka 4367 €

RÝ
CHLE

DODANIE

polohovateľné 
opierky hlavy

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

999 €
699 €

mesačná splátka 3395 €

RÝ
CHLE

DODANIE

PALMIRA 
pružinová rozkladacia pohovka 
s úložným priestorom
vhodná na denné spanie 
vyhotovenie: EV 12 modrá 
š/v/h: 196/90/101 cm 
ložná plocha: 196/150 cm

389 €
359 €

mesačná splátka 21 €

RÝ
CHLE

DODANIE

1409 €
999 €

mesačná splátka 4853 €

PRESTON LUX moderná komfortná sedačka s 
veľkou plochou sedenia, opierkové vankúše sú z 
molitanovej tvarovky s odnímateľným poťahom
vyhotovenie: M05/OL24 čierno-šedá 
š/v/h: 298/86/211 cm

RÝ
CHLE

DODANIE

189 €149 €
mesačná splátka 1464 €

taburetka
vyhotovenie: 
M05/OL24 čierno-šedá 
š/v/h: 110/42/71 cm

729 €
589 €

mesačná splátka 2861 €

RÝ
CHLE

DODANIE

ANKA univerzálna rohová sedacia súprava 
(ľavo/pravá), vyhotovenie: látka Soro 90
š/v/h: 250/86/194 cm, ložná plocha: 215/115 cm

 SUZAN LUX sektorová sedacia súprava so širokým typovým plánom 
(možnosť doobjednať záhlavníky s individuálnym umiestnením)
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
š/v/h (L-zostava): 347/92/228 cm, ložná plocha: 120/273 cm
až do -15% na sedací program SUZAN LUX

 PUCCINI Moderná sektorová sedacia súprava
Nastavenie hĺbky sedenia
vyhotovenie: možnosť výberu poťahového materiálu
Rozmer vyobrazenej U zostavy: 340x224cm 
až do -15% na sedací program PUCCINI

na vyšších 
nožičkách
až 15 cm

EXKLUZÍVNY 
MODEL

DECODOM

 SIONE LIGHT 
moderná sedacia súprava rozkladacia so sklopnými opierkami. 
Výška pochrómovaných nožičiek je 15 cm pre pohodlné vysávanie. 
Možnosť dokúpiť taburetku, ktorú je možné pripnúť k sedacej súprave 
a vytvoriť tak ložnú plochu na spanie.
vyhotovenie: možosť výberu poťahového materiálu
š/v/h: 278/98/180 cm, taburet: š/v/h: 125/43/72 cm
až do -15% na sedací program SIONE LIGHT

 LEGGY masívna sedačka
vyhotovenie: látka Bison 13, š/v/h: 292/72/226 cm
až do -15% na sedací program LEGGY 

VERONA rozkladacia pohovka 
s úložným priestorom
š/v/h: 201/76/105 cm
ložná plocha: 200/155 cm

449 €
359 €

mesačná splátka 21 €

vyhotovenie: 
DOT 28 hnedá

RÝ
CHLE

DODANIE



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

SPIMSI HARD sendvičový matracs 7 zónovou 
profiláciou kvalitnej HR a PUR peny
v kombinácii s tvrdenou doskou POE / RE peny
pre lepšie vystuženie matraca
š/v/h: 200/23/90 cm, nosnosť: 130kg

DECODOM GREENGEL KOKOS
jadro matraca pevnejšia PUR pena, 
exkluzívna hustá pena GREENGEL
odporučený rošt: pevný, lamelový nepolohovateľný
š/v/h: 200/18/90, 80 cm, nosnosť: 125kg

RÝ
CHLE

DODANIE

SOKOL S1000 
vysoko kvalitný ortopedický matrac so 7-zónovým taštičkovým 
jadrom MULTIPOCKET, v kombinácii s komfortnou HR studenou 
penou rôznych tuhostí a jednostrannou vrstvou prírodného 
kokosového vlákna
odporučený rošt: pevný, š/v/h: 200/18/90, 80 cm, nosnosť: 140kg

DECODOM NEROLI BIORYTMIC
komfortný matrac s vysokou prispôsobivosťou povrchu, 
obsah oleja NEROLI v matraci pôsobí aromaterapeuticky 
š/v/h: 200/23/90 cm, nosnosť:140kg

7
rokov 
záruka

RÝ
CHLE

DODANIE

NIKI výklopná pružinová váľanda 
s úložným priestorom
š/v/h: 195/44/80 cm

CASSA NEW senior posteľ 
(bez roštu a s úložným priestorom)
vyhotovenie: dub canyon
(dub pílený bardolino, dub pílený schoko)
š/v/h: 187/91,3/215 cm

Posteľ s výškouložnej plochy 60 cm.

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

(cena bez doplnkov a dekorácie)
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

PREMIUM 90 
moderné celočalúnené jednolôžko

vyhotovenie: hnedá látka ET25/C08
š/h: 205/93 cm, ložná plocha: 200/90 cm

209 €
189 €

mesačná splátka 1857 €

219 €
189 €

mesačná splátka 1857 €

3899 €
35 €

5490 €
4990 €

8590 €
7990 €

409 €
379 €

mesačná splátka 2217 €

249 €
229 €

mesačná splátka 2250 €

369 €
339 €

mesačná splátka 1983 €

469 €
349 €

mesačná splátka 2041 €

209 €
149 €

mesačná splátka 1464 €

419 €
379 €

mesačná splátka 2217 €

RÝ
CHLE

DODANIE

RÝ
CHLE

DODANIE

5
rokov 
záruka



Akcia platí od 1. 6. do 30. 6. 2021 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 Family, nevzťahuje sa na spotrebiče, drezy, batérie, odpadkové koše a služby.

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

1

1

2

23

3

DENVER predsieň kombinácia 04
vyhotovenie: dub riviera mountain rustic/grafit 
š/v/h: 170,2/207,4/37,2 cm 

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

1. vitrína so zrkadlom typ 05  
š/v/h: 60,1/208/37,2 cm  135€
2. botník s výklopnými dvierkami typ 10 
š/v/h: 100,1/91/37,2 cm   157€
3. zrkadlo typ 18  
š/v/h: 100,1/60/20 cm  41€

1. skrinka na topánky typ 75  
š/v/h: 65,1/131,4/41,6 cm  21620 € 18377€
2. panel s policou typ 76 
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm   6680 € 5678€
3. šatníková skriňa typ 72  
š/v/h: 65/206,6/41,6 cm  24590 € 20902€

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

DECODOM
SLOVENSKÝ
VÝROBOK

BRATISLAVA - AAA ATELIER s.r.o. tel.: 0911/191455, MERITO tel.: 0915/775896, FINES tel.: 0905/346127, HORNBACH-BAUMARKT SK s r.o. tel.: 02/48709160, BESPOKE 
tel.: 0907/711172, 0907/711174, DUNAJSKÁ LUŽNÁ - AVAL-JZ tel.: 0911/405373, NITRA - IDEA NÁBYTOK tel.: 0905/621104, ZLATÉ MORAVCE - GBG SLOVAKIA 
(PROFICENTRUM) tel.: 0917/170858, PIEŠŤANY - STORM tel.: 0915/738202, TOPOĽČANY - M-POINT tel.: 0907/741449,  DETO tel.: 0904/618521, MYJAVA - STORM tel.: 
0908/754426, TRENČÍN - UNI-MIER tel.: 0902/901133, DUBNICA NAD VÁHOM - NÁBYTOK NIKA tel: 0948/955192, NOVÁ DUBNICA - NÁBYTOK NIKA, tel.: 0911/955192, 
PUCHOV - NÁBYTOK NIKA, tel.: 0948/955191, RUŽOMBEROK - R-NÁBYTOK tel.: 044/4325343, NÁMESTOVO - SLOBYT tel.: 0915/819356, ČIERNY BALOG - JAME-
NÁBYTOK tel.: 048/6191027, BANSKÁ ŠTIAVNICA - NÁBYTOK MUDRÁK tel.: 0917/980604, KRUPINA - NÁBYTOK MUDRÁK tel.: 0917/902114, TORNAĽA - LOJA spol 
s.r.o. tel.: 047/5011360, SPIŠSKÉ PODHRADIE - NÁBYTOK KELLNER MILAN Ing. tel.: 053/4541056, KOŠICE - NÁBYTOK KOLLÁROVÁ  tel.: 055/7283250, HORNBACH 
tel.: 055/7833144, PREŠOV - ŠUMA NÁBYTOK tel.: 051/77113093, JOMA NÁBYTOK, tel.: 051/7734748 HUMENNÉ - DREVONAX JÁN VAJS tel.: 057/7886241, MX 
CORPORATION tel.: 0915/958305, SNINA - FILIP MINICH - BYTEX HOME tel.: 057/3811697, MICHALOVCE - ŠUMA NÁBYTOK tel.: 056/6433248, GIRALTOVCE - NÁBYTOK 
KVOKAČKA tel.: 054/7322724

ZMLUVNÍ PREDAJCOVIA

VÝHRADNÉ PARTNERSKÉ PREDAJNE DECODOM
BRATISLAVA - EURONICS-TPD tel.: 0918/421071, MALACKY - S&K Gallery 77 tel.: 0904 /538 865 , PEZINOK - MONETIX tel.: 0918/555449, SENEC - MONETIX tel.: 
0918/555277, DUNAJSKÁ STREDA - LÍNIA - I tel.: 0918/672099, ŠAĽA - TOLDI NÁBYTOK tel.: 0905/766701, KOMÁRNO - RM ELEKTRO tel.: 0948/330193, NOVÉ 
ZÁMKY - RM ELEKTRO tel.: 0917/752933, NZ INTERIER tel.: 035/6408670, VRÁBLE - RM ELEKTRO tel.: 037/7832733, RM ELEKTRO tel.: 0917/752933, VEĽKÝ KRTÍŠ - 
NÁBYTOK-INTERIÉR tel.: 0915/836609, LEVICE - DECO LINE tel.: 036/6334935,ŽIAR NAD HRONOM - TPD tel.: 045/6732289, ZVOLEN - D-NÁBYTOK tel.: 0907/768035, 
EURONICS - TPD tel.: 045/5324889, 045/5401846, BANSKÁ BYSTRICA - PANAMA tel.: 048/3810207, BREZNO - PANAMA tel.: 0907/029777, LUČENEC - D-NÁBYTOK tel.: 
0907/817708, RIMAVSKÁ SOBOTA - AARIN-VÁŠ DOMOV tel.: 0907/329970, ROŽŇAVA - JS-INTERIÉR Ján Stachura tel.: 0948/075102, BARDEJOV NÁBYTOK KVOKAČKA 
tel.: 054/4748328, MICHALOVCE - DECOHOME tel.: 0910/870483, STARÁ ĽUBOVŇA - I-DESIGN STUDIO tel.: 0907/069922, TREBIŠOV - ARIES, s.r.o. tel.: 0915/872388, 
ČADCA - BELKO SK tel.: 0907/594614

TOPOĽČANY BEDZIANSKA CESTA tel.: 038/5363824, 
KOŠICE OC CASSOVIA tel.: 055/2850764, 
TRNAVA OC STORELAND tel.: 033/3260448, 
PRIEVIDZA OC STORELAND tel.: 046/3260410,  
TRENČÍN OC LIVING BOX tel.: 032/3260412, 
SKALICA OC MAX tel.: 034/3260410, 
MARTIN OC TURIEC tel.: 043/3260410, 
NITRA MLYNÁRCE tel.: 037/2850760, 

POPRAD OC MAX tel.: 052/2850750, 
ŽILINA OC DUBEŇ tel: 041/2850750, 
L. MIKULÁŠ OC LIPTOV tel.: 044/5472950, 
BRATISLAVA OC VIVO tel.: 02/20850752, 
BRATISLAVA OC GALÉRIA LAMAČ tel.: 02/20850750,  
BRATISLAVA GALVANIHO tel.: 02/20850755, 
NOVÉ ZÁMKY OC AQUARIO tel.: 035/2850751, 

DOMY NÁBYTKU DECODOM A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIÁ DECODOM

Vyhraj 
preplatenie 

kuchyne

1. miesto 
preplatenie objednanej kuchyne 
do 2000 EUR
2. miesto 
preplatenie objednanej kuchyne 
do 1000 EUR 
3. miesto 
preplatenie spotrebičov 
do výšky 500 EUR 
Súťaž pobeží až do 30. 6. 2021


