
už od 10 € 
mesačne

za ceny, ktoré si môžete dovoliť

NÁBYTOK

Ľ prevedenie
ekokoža biela/látka Berlin

€299
€538zľava

-44%

už od 10 € 
mesačne

Univerzálna Ľ/P rozkladacia s úložným priestorom, 

ŠxVxH: 230x70-80x144cm, plocha na spanie: ŠxD: 130x198 cm.

TOBIAS

GENTA Obývacia stena, materiál:  ABS hrany. Farebné prevedenie: biela/čierna,
biela/sivá alebo dub sonoma/biela, rozmery (ŠxVxH): 210x180x42 cm.

DTD laminovaná,

€99
zľava

-40%

€165

dub sonoma/biela

praktický variabilný program šatníkových skríň s hĺbkou
až 60 cm, čo vytvorí veľa úložného priestoru. Zostavovanie
je po jednotlivých elementoch na Vami uvedený rozmer
aký potrebujete. Možnosť vyskladania rohových zostav
vďaka rohovej šatníkovej skrini a nádstavca. Materiál:

, prevedenie biela alebo dub sonoma.
Kvalitný slovenský výrobok. 
DTD laminovaná

INVITA

Typ 7
€61

Typ 3 - roh
€161 90,5x90,5x200 cm

134,2x60x40 cm

€189

€72
Typ 6

€3445,8x60x40 cm

€39
Typ 8

€76 91x91x40 cm

€89 Typ 9
€47 90x60x40 cm

€55

Typ 2
€166134,2x60x200 cm

€197 Typ 1
€8445,8x60x200 cm

€99 Typ 5
€144 90x60x200 cm

€169Typ 4
€111 90x60x200 cm

€129

Rozmery sú uvádzané v poradí ŠxHx  v cm:V

kvalitný
Slovenský
výrobok

Typ 2 Typ 1 Typ 3 Typ 4 Typ 5

v ponuke aj v prevedení dub sonomav ponuke aj v prevedení dub sonoma

€39

zľava
-50%

€78

NATALI

                                          posteľ s roštovými doskami, ŠxHxV: 165x216x91 cm alebo 185x216x91 cm, plocha na spanie:
                                          160x200 alebo 180x200, prevedenie: biela alebo čierna ekokoža. Rozmer 180x200 cm biela
v cene a čierna v cene  K posteli odporúčame zakúpiť matrac o rozmere 160x200 cm/180x200cm na základe našej ponuky.137€  156€.

CARISA

čierna ekokoža

NOVOROCNÉ VÝPREDAJE NÁBYTKU ZA BEZKONKURENCNÉ CENY

ˇ

ˇ

 ŠxVxH: 64x190x30 cm,

max. rozmer práčky ŠxV: 60x85 cm

 €129
Cena za 160x200cm

€156

biela/sivá

biela/čierna
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biela/čierna
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BUTON P

P prevedenie

látka Orinoco 24 - svetlo hnedý melír

model v kvalitných látkach alebo ekokožiach

ekokoža sivo hnedá 

látka Orinoco 96 sivá

ekokoža biela

celočalúnená rohová sedacia súprava s polohovateľným záhlavím, ktoré zabezpečuje komfortné opretie chrbta a hlavy, dekoratívne prešitie sedákov, Ľ/P prevedenie,
materiál: ekokoža biela, sivohnedá alebo látka Orinoco 96 sivá a Orinoco 24 svetlo hnedý melír. , ŠxVxH: 275x71/85x225 cm, plocha
na spanie: ŠxD: 125x200 cm. Na predajniach k dispozícií aj rozkladacie prevedenie  Buton R s úložným priestorom v cene 899€ vo všetkých 4 farebných prevedeniach

Na predajniach možnosť objednania aj v iných farebných prevedeniach.

Skladom – ihneď k odberu

skladom - ihneď k odberu. 

overená kvalita
odporúčame

 €839
cena za pevný roh

€1309

zľava
-35%

e-shop:Váš obľúbený

CENY ROVNAKO NÍZKE AKO NA INTERNETE!

už za 20 € 
mesačne

univerzálna (P/Ľ prevedenie) rohová rozkladacia sedacia súprava
s úložným priestorom, materiál: korpus ekokoža biela 26 + šenil Berlin
sivá 01 alebo korpus ekokoža čierna 14 + šenil Berlin 02 - 

.  Rozmery (ŠxHxV):
320x218/158x85, plocha na spanie 130x295 cm. Na predajniach
k dispozícií aj v iných farebných prevedeniach.

obidve
farebné prevedenia skladom - ihneď k odberu

STILO

korpus ekokoža biela 26 + šenil Berlin sivá 01

Pri kúpe sedacej súpravy
STILO získate ZADARMO 

masážny prístroj
- NEUROSTIMULÁTOR TEMPO -

korpus čierna ekokoža 14
+ šenil Berlin 02

DARČEK
masážny prístroj 

v hodnote

      30,- 

 €569
€589

biela/biela - extra vysoký lesk HG

Pri kúpe obývacej steny LEO získavate ZADARMO 
masážny prístroj - NEUROSTIMULÁTOR TEMPO -

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG
LEO
Obývacia stena s LED osvetlením (modré podfarbenie)
-  fronty MDF extra vysoký lesk HG,
prevedenie: biela/čierna - extra vysoký lesk HG alebo
biela/biela - extra vysoký lesk HG. (ŠxHxV): 250x180x42.

DTD laminovaná,

biela/čierna - extra vysoký lesk HG

DARČEK
masážny prístroj 

v hodnote

      30,- 

 €359
€428

zľava
-14%

už za 10 € 
mesačne

už za 20 € 
mesačne
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"VYUŽITE VÝHODNÉ SPLÁTKY UŽ OD 20 EUR MESAČNE“

SILVER U 1

€133

rohová rozkladacia sedacia súprava v tvare U s úložným priestorom 

materiál: látka Mura
95 sivá + Soro 90 sivá  Rozmery (ŠxVxH):
360x90/100x182/275 cm, plocha na spanie 128x300 cm, 

(P/Ľ
prevedenie) s polohovateľným záhlavím a polohovateľnými podrúčkami,
ktoré zabezpečuje komfortné opretie chrbta a hlavy, 

skladom - ihneď k odberu.

P prevedenie, látka Mura 95 sivá + Soro 90 sivá

€999
€1.232

zľava

-18%

už od 30 € 
mesačne

ROYAL
elegantný sektorový systém v provensalskom štýle vhodný na zariadenie obývacích izieb, jedální a spální, materiál: korpus 
+ ozdobné lišty. Farebné prevedenie: biela sosna nordická v kombinácií s dubom divokým,  kovové úchyty. Komponenty zo sektorového systému
sa objednávajú jednotlivo a sú . Posteľ je dodávaná bez matraca s roštom. Možnosť objednania matraca o rozmere
160x200 cm z našej ponuky. Sektor obsahuje 19 prvkov.

DTD laminovaná

skladom - ihneď k odberu

RTV RS €162
LN €59K1S€182

W2D €250 S2D€163

AKCIA: PRI KÚPE 5 A VIAC PRVKOV ZO SEKTORU ROYAL ZÍSKATE

SN €45L1 €187

S3D€286

teraz v ponuke aj kuchynský sektor

zľavu
-5%

naviac

FRANKFURT NEW
pohodlná univerzálna (Ľ/P prevedenie) rohová rozkladacia sedacia
súprava s úložným priestorom, prevedenie ekokoža biela + šenil látka
sivá, alebo 
Rozmery (ŠxVxH): 372x85x169/208 cm, plocha na spanie 320x123 cm.

ekokoža hnedá + šenil látka hnedá skladom - ihneď k odberu.

ekokoža biela + šenil látka sivá

ekokoža hnedá + šenil látka  hnedá

 €699

e-shop:Váš obľúbený

€65

€49
       4 farebné prevedenia: biela,

dub sonoma, dub canyon,

alebo buk

       4 farebné prevedenia: biela,

dub sonoma, dub canyon,

alebo buk DORISA
DTD laminovaná, rozmery ŠxHxV: 110x60x45 cm. 

biela

Slovenský
výrobok

kvalitný

zľava
-24%

HxŠxV: 51x122x71,5cm, materiál:
čerešňové/biele masívne drevo,
výška sedenia: 40 cm.

látka béžová/
nožičky čerešňa

vínovo červená
/nožičky čerešňa

nové farebné prevedenia

krémová/biele nožičky

od

FABRICIO
krémová/biele nožičky

látka hnedá
+ modrá/nožičky čerešňa

už od 20 € 
mesačne
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CENY ROVNAKO NÍZKE AKO NA INTERNETE!

gaštan - wenge

wenge luisiana

san remo

 €379
ATLANTIS NEW

dub sonoma

obývacia stena s LED osvetlením (biele podfarbenie), materiál: , prevedenie:
gaštan - wenge, wenge luisiana, san remo alebo dub sonoma, rozmery: ŠxVxH: 312x202x48 cm.

 DTD laminovaná

e-shop:Váš obľúbený

ekokoža biela/látka
alova sivá

€259
€432

OXFORD rozkladacia s úložným priestorom, 
plocha na spanie: ŠxD: 120x198 cm.

ŠxVxH: 244x78x145 cm,

zľava

-40%

už od 10 € 
mesačne

rozmery: ŠxVxH: 86x105x72cm.
ASTRID - kreslo s taburetom od 188 €.
Na predajniach v rôznych poťahochCHARLOT

látka
patchwork M1

látka
rose 18

látka
butterfly 1

sivá

Televízne kreslá-ušiaky

hnedá

€149
od

kreslo

FOREST - TV KRESLO
polohovateľné TV kreslo, prevedenie: textilná koža čierna, sivá hnedá alebo látka

sivá, čokoládová v cene 199€   ŠxHxV: 78x90x113,5/84 cm, výška sedenia: 51 cm. 188€,

nosnosť: 150 kg

€179
€228

prevedenie ekokoža

čierna

ek
o

ko
ža

 s
iv

á
ek

o
ko

ža
 h

n
ed

á

CHRIS

možnosť polohovania
záhlavia

zľava
-37%

 €619
€998

univerzálna (Ľ+P) rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom a polohovateľným záhlavím,
prevedenie: látka Inari 94 tmavo sivá/91 svetlosivá, alebo  - 

 rozmery: ŠxVxH: 250x97x175 cm, plocha na spanie: ŠxD: 130x202 cm Na predajniach aj
v iných farebných prevedeniach.

látka Inari hnedá 24/ svetlo hnedá 22 skladom
ihneď k odberu,

 látka Inari hnedá 24/ svetlo hnedá 22

 látka Inari 94 tmavo sivá/91 svetlo sivá

už od 10 € 
mesačne

už od 20 € 
mesačne
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"VYUŽITE VÝHODNÉ SPLÁTKY UŽ OD 20 EUR MESAČNE“

SALEM ŠxVxH: 202x83/87x101cm,
plocha na spanie ŠxD: 162x201 cm.

ekokoža eko D cacao + látka savana čokoláda 16 

 ekokoža hnedá D-19 + látka savana sivá 21  ekokoža biela + látka savana modrá 80

zľava
-28%

KENY

savana 80
modrá/T382 vzorsavana 21 sivá/vankúš Tokyo red

savana 16
hnedá/vzor Paris 3

modrá/T382 vzor, alebo - ,
ŠxVxH: 100x90x87 cm, plocha na spanie: ŠxD: 100x190 cm. Na predajniach možnosť objednania aj v iných
farebných prevedeniach.

Moderné rozkladacie kreslo s úložným priestorom, materiál: savana 21 sivá/vankúš Tokyo red, savana 80
savana 16 hnedá/ vankúš vzor Paris 3  všetky prevedenia skladom ihneď k odberu

€179
€249

NEW

€289
€475

zľava

-39%

€169
€194

€176
€215

€124
€147

€99
€119

€67€59

€45
€49

€59 €67
€79

€67
€67

€76

€45
€55

€90
€94

€55
€59

univerzálny systém vhodný na zariadenie detských izieb, kancelárii, šatníkov a obývacích izieb, materiál  prevedenie
  Všetky komponenty v obidvoch farebných prevedeniach 

DTD laminovaná,
dub sonoma alebo biela. skladom - ihneď k odberu. 

10

84

Rozmery sú uvádzané v poradí ŠxVxH v cm

110x10x23

123x183x53

d
u

b
 s

o
n

o
m

a

NOKO-SINGA

82 123x183x53

14 2133 34 35 110x73x5250x82x29 60x82x29 90x82x29 110x82x29 12 110x40x41 82N 82x43x53
nadstavec na skriňu 83N 123x43x53

nadstavec na skriňu

70 8050x181x29 82x183x5371 50x181x29

Cenový

trhák

81 82x183x53

kvalitný
Slovenský
výrobok

€18

Akcia: pri kúpe 5 a viac prvkov
z univerzálneho sektoru Singa získate zľavu

-5%

naviac

univerzálna Ľ/P rohová rozkladacia sedacia súprava s úložným priestorom, materiál: látka altara pomarančová
/vankúše vzor, altara tmavo sivá/vankúše vzor alebo altara hnedá/vankúše vzor  

, rozmery: ŠxVxH: 192x68/78x142 cm, plocha na spanie: ŠxD: 135x192 cm.
všetky prevedenia skladom

– ihneď k odberu

altara hnedá/vankúše vzor

altara pomarančová/vankúše vzor

POLARIS NEW

€236
€257

altara tmavo sivá/vankúše vzor

PEPITO typ 1
dizajnová kreslo s prešívaným
operadlom, Prevedenie:
vzorovaná látka+ čierne
masívne drevo, Rozmery:
ŠxHxV: 77x78x97 cm.

€199
€254



€109

€65

sektorová zostava vhodná na zariadenie kancelárii, pracovní, školských učební
alebo zasadacích miestností, materiál:  ABS hrany, farebné
prevedenie: buk, dub sonoma, bardolino tmavé alebo čerešňa. Možnosť vyskla-
dania si zostavy podľa vlastných predstáv, komponenty sa predávajú jednotlivo
a sú dostupné skladom - ihneď k odberu vo všetkých uvedených farebných
prevedeniach.

DTD laminovaná,
dub sonoma

bukaž v štyroch farebných prevedeniach
široký výber komponentov na sklade

024€40

021€64

011 €54
013€36

005€110

001€58

004 €129

015€109

009 €45

Akcia: pri kúpe 5 a viac prvkov
z univerzálneho sektoru Tempo Asistent New získate

b
éž

o
vá

n
o

sn
o

sť
: 

9
0

 k
g

či
er

n
a

JEFF NEW
ŠxHxV: 44x52x92 cm

Cena pri kúpe
1 ks: 21 €. 

kvalitný
Slovenský
výrobok

€19
50

zvýhodnená cena pri
kúpe 20 a viac ks 

zvýhodnená cena pri
kúpe 20 a viac ks 

biela

TEMPO ASISTENT NEW - PRACOVNE, KANCELÁRIE

€69

ADENADEN ŠxVxH: 68,5x161,3x25 cm/156,3x73,4x25 cm

h
n

ed
á

ŠxHxV: 53x58x83 cm. 
Cena za 1ks 22 €.

ISO  NEW

n
o

sn
o

sť
: 

9
0

 k
g

€19
90

zvýhodnená cena pri
kúpe 20 a viac ks 

zvýhodnená cena pri
kúpe 20 a viac ks 

v ponuke
rôzne

prevedenia

m
o

d
rá

horizontálna poloha

čierna vertikálna
poloha regálu - dub sonoma

06

CENY ROVNAKO NÍZKE AKO NA INTERNETE!

www.temponabytok.ske-shop:Váš obľúbený

Nakupujte z pohodlia vášho domova. 

zľavu
-5%

naviac

€116

€93

,,široký výber farebných prevedení“,,široký výber farebných prevedení“

ŠxHxV: 195x82/90x40 cm.EDO

Spálňový komplet, prevedenie: dub sonoma/biela, materiál: , posteľ dodávaná bez roštu a matraca K posteli doporučujeme
zakúpiť rošt monna v pevnom ráme a matrac o rozmere 180x200 cm z našej ponuky, rozmery ŠxVxH, skriňa: 201,6x200x62 cm, komoda:
120x80x38 cm, posteľ: 183,6x90x203,2 cm , alebo 163,6x90x203,2 cm, nočný stolík: 41,8x40x38 cm. Možnosť dokúpenia 3ks políc
do skrine v bielom prevedení ŠxVxH: 98,4x2,2x42 cm v cene 36 €.

DTD laminovaná

v cene 89 €

Cena za spálňový komplet je 363 € (skriňa + posteľ 160x200 + 2xnočný stolík)498€   

zľava
-26%

kvalitný
Slovenský
výrobok

GABRIELA

€70

€51
2 x nočný

stolík

€120

€84
posteľ

160x200

€112

€81
komoda

€312

€228
skriňa

MAGENTA kovová posteľ s lamelovým roštom. Vonkajšie rozmery HxŠxV:
211x86cm, spanie 90x200cm. Materiál kov + drevo  (tmavý dub).92x

v ponuke aj rozmer 140x200 v ponuke aj rozmer 140x200 

€86
€93

90x200 cm

Široká ponuka rôznych typov a veľkostí na predajniach.

Komfortné postele typu BOXSPRING už od  

 €426

už za 10 € 
mesačne

ŠxVxH: 208,5x66x96,5 cm, prístelka 90x200 cm

prírodná

€125

LAURA

NIMBOS
Masívna posteľ, vonkajšie rozmery
ŠxHxV: 94,6x205x62 cm, spanie: 90x200 cm,
materiál: lakovaný borovicový masív,
cena je vrátane roštu bez matraca.

už za 10 € 
mesačne
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"VYUŽITE VÝHODNÉ SPLÁTKY UŽ OD 20 EUR MESAČNE“

NAJLEPŠIA CENA NA TRHU! ŠIROKÝ VÝBER FARIEBNAJLEPŠIA CENA NA TRHU! ŠIROKÝ VÝBER FARIEB

modrázelená

od

mentol

od

€34

capuccino

zelená

červená

hnedásivá

€35

biela

mentol

biela teplá sivá

studená sivá čierna

capuccino bielapetrolejkoňaková

sivá čierna

biela

sivá

hnedá

červená

čierna oranžová

mentolcapuccino čiernacapuccinoteplá sivá

od

€37

hnedá

mäkké sedenie mäkk eé iseden

DAMEN
ŠxHxV: 59x47x84 cm

CINKLA NEW METAL
ŠxHxV: 46x47x83 cm

BALI
ŠxHxV: 46x47x83 cm ŠxHxV: 50,5x46,5x82 cm 

od

€23
od

€35

svetlosivá

ABIRA
ŠxHxV: 56,5x44x98,5 cm 

čierna

capuccino

tmavosivá

hnedá

PRADO
základná zostava v prevedení dvierka: , korpus: sivá  alebo dvierka , korpus: sivý,  DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky
28 mm, horný aj dolný rozmer 2,6 m, dolné skrinky ZZ sú dodávané vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová skrinka bez pracovnej dosky. Sektorové skrinky sú dodávané vrátane pracovnej dosky a spodnej lišty. Skrinky 30 D
ZAK BB a 80ZL 2F BB a 60D6BB sú dodávané bez PD (Možnosť dokúpenia PD travertyn v cene 34€ /1 m.) Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 60 €.

MDF krémový extra vysoký lesk HG MDF krémový extra vysoký lesk HG/ MDF sivý extra vysoký lesk HG

Pri kúpe 5 a viac prvkov z kuchynskej zostavy Prado získate

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG
biela/biela

zľavu
-5%

naviac

... vyskladajte si svoj vlastný rozmer

krémová/krémová

sivá/červená

PRADO
základná zostava v prevedení dvierka: , korpus: sivý, dvierka ,korpus: sivý, alebo dvierka ,
korpus: sivý,  DTD laminovaná, hrúbka pracovnej dosky 28 mm, horný aj dolný rozmer 2,6 m, dolné skrinky ZZ sú dodávané vrátane pracovnej dosky a dolnej lišty, drezová skrinka bez pracovnej dosky. Sektorové skrinky sú do-
dávané vrátane pracovnej dosky a spodnej lišty. Skrinky 30 D ZAK BB a 80ZL 2F BB a 60D6BB sú dodávané bez PD (Možnosť dokúpenia PD travertyn v cene 34€ /1 m.) Možnosť dokúpenia univerzálneho Ľ/P drezu v cene 60 €.

MDF krémový extra vysoký lesk HG MDF krémový extra vysoký lesk HG/ MDF sivý extra vysoký lesk HGMDF biely extra vysoký lesk HG 

Akcia: Pri kúpe 5 a viac prvkov z kuchynskej zostavy Prado získate

extra vysoký lesk HGextra vysoký lesk HG
biela/biela

zľavu
-5%

naviac

... vyskladajte si svoj vlastný rozmer

krémová/krémová

sivá/červená

barový pult s 2 stoličkami, buk, rozmery stola ŠxHxV: 120x40x88 cm. Boxer,
barová stolička, buk, výška sedu: 59,9 cm. Cena za stoličku 16 €.

BOXER

€69
komplet s 2 stoličkami

barový pult s 2 stoličkami, buk, rozmery stola ŠxHxV: 120x40x88 cm. Boxer,
barová stolička, buk, výška sedu: 59,9 cm. Cena za stoličku 16 €.

BOXER

€69
komplet s 2 stoličkami

Kúp 1 matrac a druhý  rovnaký 
máš s

TERAZ PLATÍ NA VŠETKY TYPY MATRACOV, KTORÉ MÁME SKLADOM

-30%

 zľavou



buk

€92

dub sonoma

Praktická botníková skriňa s 8 policami
vhodná do každej predsiene. Materiál:

, farebné prevedenia: buk,
dub sonoma alebo biela. Rozmery ŠxVxH:
68x197,1x34,9cm.

DTD laminovaná

biela

kvalitný
Slovenský
výrobok

MARINA

Bánovce nad Bebravou

Banská Bystrica

Dolný Kubín

Dunajská Streda

Levice

Liptovský Mikuláš

Lučenec

Martin

Námestovo

Nitra

Nové Zámky

Piešťany

Poprad

Prešov

Rimavská Sobota

Ružomberok

Senica

Spišská Nová Ves

Trstená

Žilina

Čadca

Partizánska 309, (bývalé Obuvnícke družstvo)

Nám. Ľ. Štúra 28, (pri Mc Donald´s)

Radlinského 1736/27, OD JEDNOTA

OC Galéria TESCO, Hlavná 75, 
Kalnická cesta č.8 (bývalé tabak. závody)

areál MODOM (bývalý Maytex)

Novohradská 2843, OD PRIOR

M. R. Štefánika 25/A, (budova GEKO)

Miestneho priemyslu 570, pri BILLE

Slančíkovej 1, OD JEDNOTA (Chrenová)

Komárňanská cesta 3, (bývalý ELEKTROSVIT)

Vrbovská cesta 123 (oproti TESCO)

Hviezdoslavova 346, DOM NÁBYTKU

Budovateľská č. 34 (M-CENTRUM)

Cukrovárska ul. 4987/1B, (OC Stop Shop)

Podhora č. 51, Obchodný dom - JEDNOTA

Centrum Hurbanová, Hurbanová ul 2944/40D
Duklianska 19

Nám. M. R. Štefánika

Bajzová 39/B, (bývalá budova GEKO)

Pribinova 2894, OC RONEX

Ul. 1 mája 4313, 

Po-Pi: 8.00-16.30, So: 9.00-12.00

Po-Pi: 9.00-17.30, So: 9.00-13.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 9.00-20.00, So-Ne: 9.00-20.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 8.00-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-13.00

Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-13.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 9.00-13.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.30-12.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 9.00-17.30, So: 9.00-12.00

Po-Pi: 9.00-19.00, So: 9.00-15.00

Po-Pi: 8.00-18.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 9.00-13.00

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 8.00-16.30, So: 8.00-12.00

Po-SO: 9.00-19.00,

Po-Pi: 8.30-17.00, So: 8.00-12.00

Po-Pi: 9.00-18.00, So: 9.00-13.00

tempoBN@tempo-kondela.sk

tempoBB@tempo-kondela.sk 

tempoCA@tempo-kondela.sk

tempoDK@tempo-kondela.sk

tempoDS@tempo-kondela.sk

tempoLE@tempo-kondela.sk

tempoLM@tempo-kondela.sk

tempoLC@tempo-kondela.sk

tempoMT2@tempo-kondela.sk

tempoNO2@tempo-kondela.sk

tempoNR@tempo-kondela.sk

tempoNZ@tempo-kondela.sk

tempoPN@tempo-kondela.sk

tempoPP@tempo-kondela.sk

tempoPO@tempo-kondela.sk

tempoRS@tempo-kondela.sk

tempoRK@tempo-kondela.sk

tempoSE@tempo-kondela.sk

tempoSN2@tempo-kondela.sk

tempoTR@tempo-kondela.sk

tempoZA2@tempo-kondela.sk

NOVÁ PREDAJŇA

Ceny sú uvádzané vrátane DPH, bez dekorácií a platia do vypredania zásob. Pokiaľ tovar nie je na sklade, informujte sa o možnosti doobjednania. Za tlačové chyby neručíme. Rozmery uvádzané u čalúneného nábytku môžu mať výrobnú 
toleranciu z zmysle platných noriem. Farebné vyobrazenie výrobkov v tomto tlačenom propagačnom materiáli, napriek našej snahe o čo najvernejšie podanie farieb, nemusí byť vplyvom tlače a tlačového spracovania úplne identické 

s reálnym odtieňom výrobkov. Tovar je dodávaný v demonte. Všetky akcie platia do vypredania zásob, alebo do uplynutia času pokiaľ sú časovo obmedzené a pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Pokiaľ predávajúci poskytuje 
viacero zliav alebo výhod, tieto nie je možné kombinovať (pokiaľ nie je uvedené inak)a je na rozhodnutí kupujúceho ktorú ponúkanú zľavu alebo výhodu si pri objednávke vyberie. Vyhradzujeme zmenu cien jednotlivých

produktov pri vydaní nového katalógu spoločnosťou Tempo- Kondela.

Platnosť 11.01.2017 - 14.02.2017 alebo do vypredania zásob.
(Pokiaľ tovar nie je na predajni, informujte sa o možnosti dodania.)

0911 107 448

0903 790 359

0911 019 960

0911 107 440

0911 988 961

0911 107 193

0903 790 967

0903 780 798

0911 107 451

0911 107 460

0903 790 913

0911 107 445

0911 107 449

0903 827 403

0911 107 450

0903 535 170

0911 107 447

0911 880 692

0911 107 453

0911 107 400

0911 107 446

DOLFO €11

Nakupujte z pohodlia vášho domova. 

www.temponabytok.ske-shop:Váš obľúbený

sivá

MIROR

€74

odteraz ušetríte čas, pretože nájdete
všetko na svojom mieste

zrkadlo s úložným
priestorom na bižutériu,
ŠxHxV: 34x37x144 cm. 

ANABELA
botník s odkladacím priestorom po bočných
stranách, prevedenie: dub
sonoma alebo biela, ŠxVxH: 120x85x28 cm.

DTD laminovaná, 
kvalitný

Slovenský
výrobok

hnedá biela

€17

taburet s drevenými nohami, materiál:
látka s potlačou, alebo látka svetlo

- hnedá + drevo natural, ŠxHxV: 30x30x30 cm.

BONITA

výklopný dvojradový botník s moderným
regálom,univezálny (Ľ/P), 
prevedenie: dub sonoma alebo biela,
(ŠxVxH): 95x90x28 cm.

DTD laminovaná,

IZABELA

€90

€69
€112

€89

zľava
-23%

Látkový kôš na prádlo LAUNDRY, má pevnú kovovú konštrukciu
a vďaka látkovým uškám je ľahko prenosný, ponúkame v dvoch
farebných prevedeniach:sivo  béžová alebo tmavo hnedá,
materiál: látka+kov, maximálna nosnosť: 15 kg.

od

13€

zľava
-20% kvalitný

Slovenský
výrobok

CENY ROVNAKO NÍZKE AKO NA INTERNETE!

€9

TEA
ŠxHxV: x23x35 cm63-110

rozmery celej zostavy: ŠxHxV: 145x29x188 cm, materiál a farba:
, biela, dub sonoma alebo dub sonoma/biela.DTD laminovaná

dub sonoma/biela

       3 farebné prevedenia: biela,

dub sonoma alebo dub

sonoma/biela

       3 farebné prevedenia: biela,

dub sonoma alebo dub

sonoma/biela

AMALIA

€129

kvalitný
Slovenský
výrobok

cenový 
HIT!

90
9

od 

 rozmery (priemer
nožičiek x V):58x185 cm.

RUBINO

GINGER 1

ELI 2

DARKIE 3

NIELS 3
BOND 1

MATIAS 3

TRENDY KOMODY UŽ OD 19 €

už od

€19

EVALD€17
prenosný, skladací príručný stolík
na notebook, ŠxDxV: 60x35x20 cm.

LAUNDRY

v ponuke rôzne

prevedenia

v ponuke rôzne modely
pojazdných vešiakov

ELI 3

cenový 
HIT!

(ŠxVxH): 59x57x38 cm

(ŠxVxH): 35x57x38 cm
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