
Tradičný slovenský výrobca nábytku



Vážení zákazníci

Služby

Kuchyňa je srdcom každého domova. Prežívame v nej najkrajšie chvíle v kruhu svojej rodiny. 
Spoločne varíme, rozprávame sa, relaxujeme a zbierame sily do ďalšieho dňa. Každý potrebuje 
kuchyňu, ktorá vyhovuje jeho životnému štýlu. Pri jej plánovaní musíte zohľadniť vaše nároky  
na funkciu, dizajn a priestor, v ktorom sa kuchyňa nachádza. Pri ceste k vašej vysnívanej kuchyni 
vás budeme inšpirovať rôznymi štýlmi a variáciami kuchýň z našej produkcie. Výroba kuchýň  
je našou srdcovou záležitosťou a venujeme sa jej s vášňou a citom pre každý detail. Nadväzujeme 
na tradíciu výroby kuchýň a nábytku, ktorá začala už v roku 1958. Naše kuchyne tak majú svoje 
pevné miesto v mnohých domácnostiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kuchyne značky 
Decodom ocenili tisíce spokojných zákazníkov, ale aj odborné poroty slovenských a svetových 
asociácií.

VYNÁŠKA TOVARU
V prípade objednania 

rozmernejšieho tovaru 
Vám tovar vynesieme 

do bytu.

SPLÁTKOVÝ PREDAJ
Až 88 možností splácania 

cez splátkový systém 
Quatro.

BEZPLATNÁ 
INFOLINKA 
od 1000 - do 1800    

Tel: 0800 300 333

DOPRAVA
Využite ponuku našej 

dopravnej služby. 
Tovar Vám prepravíme 

až domov.

ZÁKAZNÍCKA KARTA
Byť verným zákaznikom 

Decodomu sa oplatí! 

3D GRAFICKÝ NÁVRH
Vypracujeme vám nezáväzne 

3D grafický návrh vrátane 
kalkulácie zadarmo.

ODBORNÉ PORADENSTVO
Akúkoľvek radu potrebujete, 

radi Vám poskytneme 
konzultáciu zadarmo.

ODBORNÁ MONTÁŽ
Nechajte montáž nábytku 
na profesionálov a získajte 

trojročnú záruku.

PLATBA KARTOU
Pre vaše pohodlie  

a bezpečnosť akceptujeme 
všetky druhy platobných 

kariet.

MINI BYTOVÝ 
DIZAJNÉR

Radi vám pomôžeme  
s plánovaním nového interiéru 

priamo u vás doma.

ATYP
Vybrané skrinky vieme 

rozmerovo upraviť podľa 
Vašich potrieb.

KUCHYNE ONLINE  
Začanite plánovať vašu novú 

kuchynskú linku už doma.
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S jednoduchými riešeniami dosiahnete 
vytúžené méty najrýchlejšie.



Správne vyváženie vzhľadu a praktického využitia sa spojili v kuchyni 
Tilia II. Len v kuchyni, ktorá sa vám páči vám pôjde všetko jednoducho 
a s radosťou. Osobitý štýl kuchynských dvierok vám splní sen o novej 
kuchyni.
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Kuchyňa Tília II získala Cenu 
veľtrhu MODDOM 2017



kaschmir 
lakovaná
supermat 

biela lakovaná
supermat 

biela lakovaná
vysoký lesk

šedá lakovaná
supermat

šedý kameň 
lakovaná 
supermat 

čierna 
lakovaná
supermat

perla šedá 
lakovaná 
vysoký lesk

dub halifax
tabak

bridlica

vanilka 
lakovaná
vysoký lesk

dub riviera
rustic

chilli lakovaná
vysoký lesk

dub gladstone
tabak dub wotan san remo sand



Zažite pocit nekonečnej harmónie. 
Dotknite sa budúcnosti, dotknite sa Tilie. 
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Vaše miesto každodenných radostí. 
Z rodinných stretnutí vytvorí neopakovateľný zážitok. Prémiové 
materiály a technológie vytvárajú  
z napohľad bežnej kuchyne nevšedný skvost.

Kuchyňa Tília získala Cenu veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2016
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ELECTROLUX EKM 4200
kuchynský robot je moderný  
a komfortný pomocník  
do každej kuchyne, výkon 1000 W, 

kaschmir 
lakovaná
supermat 

biela lakovaná
supermat 

biela lakovaná
vysoký lesk

šedá lakovaná
supermat

šedý kameň 
lakovaná 
supermat 

čierna 
lakovaná
supermat

perla šedá 
lakovaná 
vysoký lesk

dub halifax
tabak

vanilka 
lakovaná
vysoký lesk

dub riviera
rustic

chilli lakovaná
vysoký lesk

dub gladstone
tabak

Spodné 
závesné 
skrinky

Výklopné 
kovanie  
s doživotnou 
zárukou

Praktická sklenená 
zástena, za varný panel
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dub wotan san remo sand

bridlica



Život je krásny a radosť je na dosah. 
Stredom vesmíru ste vy.
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Vstup do sveta elegancie a komfortu. 
Vaša kuchyňa si zaslúži maximálnu pozornosť. Špičkové 
materiály použité na jej dvierkach spravia z kuchyne 
výnimočné miesto vo vašom domove. Vysoká variabilita 
uspokojí naozaj každého.

Cena veľtrhu za kvalitné 
vyhotovenie kuchýň
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kaschmir 
lakovaná
supermat 

biela lakovaná
supermat 

šedá lakovaná
supermat

šedý kameň 
lakovaná 
supermat 

čierna 
lakovaná
supermat

vanilka 
lakovaná
vysoký lesk

biela lakovaná
vysoký lesk

chilli lakovaná
vysoký lesk

perla šedá 
lakovaná 
vysoký leskLaserová technológia

olepovania hrán

20 21

dub halifax
tabak

dub riviera
rustic

dub gladstone
tabak dub wotan san remo sand

bridlica
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V pokore je skrytý zmysel každého kroku.



Elegantná a trendová kuchyňa.
Predné plochy v jednofarebných vyhotoveniach možno kombinovať 
s príjemnými drevodekormi. Väčšia hrúbka a jemný rádius zvýrazňujú 
masívny vzhľad dverí.
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vanilka
vysoký lesk

biela 
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

sahara mat

magnólia

dub pílený 
bardolino

biela arctic 

láva dub pílený 
truffel

brest bielený
vysoký lesk

pecan

mušla

san remo sand

grafit
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

grafit 

dub arlington

pino aurelio

dub bardolino 
schoko

marigold
vysoký lesk

Plne 
integrovaný 
odsávač
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ELECTROLUX ESB 2900
mixér so 4 nožmi z nehrdzavejúcej 
ocele
príkon: 400 W

dub wotan



Nechajte sa strhnúť prúdom emócií. 
Hviezda práve prichádza.
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Kuchyňa neopakovateľného imidžu.
Jej extravagantná kombinácia 
textúr s farbami vo vysokom lesku 
doplnená o matné vyhotovenia 
drevín, vytvára kuchyňu 
s  nevšednosťou a originalitou. 
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Vanilka
vysoký lesk

Biela 
vysoký lesk

Biela arctic

Červená
vysoký lesk

Kapučíno
vysoký lesk

Čierna
vysoký lesk

Mušľa

Dub pílený
bardolino

LávaGrafit

Dub pílený
truffel

Široký výber 
akcentových 
regálov

Police z kaleného 
bezpečnostného 
skla

Zásuvky s nosnosťou 
až 50kg

DE’LONGHI ECAM 350.35 W
plnoautomatický kávovar, intuitívny 
ovládací panel s LCD displejom, menu 
v slovenskom jazyku s podsvietenými 
dotykovými tlačidlami pre ľahké 
používanie
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grafit
vysoký lesk



ROVNOVÁHA

Igent enesequid quatis min porestem qui rentibusda sum, que porum 

nonecabo. Lupici alignam sit licilluptate si sum faccus dollacc aborum 

fugit laborum nonsequiam ullacest et ut est volorpo sserchit everi acitio. 

Otatatia quos nimenih itempor mi, siminisquos accus, tempor sequis 

dolum quid qui qui dolo comniet q

Minimalizmus na maximum. 
Kde nič nie je navyše, nič ani nechýba. 
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Exotická inšpirácia.
Prinášame do vášho interiéru atmosféru 
ďalekých krajín v exotických vyhotoveniach 
drevín a farieb. Nadčasový dizajn hladkých 
predných plôch a technické prevedenie ABS hrán 
je zárukou dlhotrvajúcej spokojnosti.

CORA
36 37



ivory 
vysoký lesk

biela 
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk pino aurelio

san remo 
sand 

dub pílený 
bardolinodub nelson 
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kaschmir

šedý kameň dub arlington



Zamilujte sa do elegantných 
tvarov a príťažlivých farieb. 
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Jemne elegantná.
Úchytky na hrane dvierok sú obľúbené 

hlavne kvôli pútavému estetickému vzhľadu,  
zvýrazňujúcemu jednotlivé línie. Jednoduchá 

údržba a vysoká bezpečnosť sú v tejto kategórii 
samozrejmosťou.
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ivory 
vysoký lesk

biela 
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk pino aurelio

san remo 
sand maghreb dub pílený 

bardolinodub nelson madeiradub pílený 
truffel

Dizajnová 
integrovaná 
úchytka

Decentné osvetlenie 
otvorených regálov
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kaschmir šedý kameň 

dub arlington

ELECTROLUX ESB 9400
Stolný mixér, neoceniteľný
pomocník vo vašej kuchyni
príkon: 1200 W



ODVAHA Vykročte priamo k cieľu. 
S nadhľadom a bez zbytočných rečí. 
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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.

ZORA
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piesková avokádo

dub pílený 
bardolino

dub bardolino 
schoko

grafit woodline 
creme 

dub nelson dub arlington woodline 
mokka

pino aurelio

Praktické 
osvetlenie 
zásuviek
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ELECTROLUX EEWA 7700R 
rýchlovarná kanvica,
moderná kanvica z nerezu
s nastavením teplôt
objem: 1,7 l
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Podstatu objavíte vždy vo vnútri.



Ohnivé meno s ohnivou dušou.
Kuchyňa, ktorá vás rozohní a prebudí vo vás vášeň  
pre pekné bývanie. Splní vám túžbu po elegantnej  
a pri tom jednoduchej kuchyni. Jemné skosenie predných 
plôch dotvára moderný vzhľad a striedmu eleganciu.
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Farebné niky, 
ktoré oživia 
každú kuchyňu

Chytrí pomocníci , 
ktorí šetria priestor

Výklopné dvierka

Integrovaná 
zásuvka do 
pracovnej dosky

vanilkabiela arctic sahara mat

Láva

Dub nelson Dub pílený
truffel

san remo 
sand 

Dub bardolino 
schoko

PecanPino aurelio Magnolia

DE’LONGHI ECAM 350.15 B
plnoautomatický kávovar, 
exkluzívne čierne prevedenie  
a dynamický dizajn
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Legendy sú večné vďaka  poctivej práci 
a dizajnu. Majte aj vy svoju legendu. 
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Nadčasová kráska.
Ani dlhé roky na trhu neuberajú tejto kuchyni na kráse. Obmenou 
trendových dekorov si neustále dokáže udržať popredné miesto v srdciach 
našich zákazníkov. Jej čisté línie a špecificky zaoblené hrany dverí sú 
dôležitým rysom dizajnu, ktorý sa tak ľahko neopozerá.
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vanilka pino aurelio

čerešňa

pecan

san remo sand

láva

dub bardolino 
schoko

Jedálenský stôl 
z pracovnej dosky? 
Prečo nie
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dub riviera
rustic

ELECTROLUX EEWA 7810
kanvica s elegantným,  
praktickým dizajnom
príkon: 1400 W



SYMPATIA
Ak veríte v lásku na prvý pohľad a ste 
stále sami, pozrite sa na Jelu.
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JELA
Extravagantná a jedinečná. Elegantná 
kombinácia drevodekorov s 
vysokolesklými dvierkami vás zaujme 
na prvý pohľad. V kombinácii s úchytkou 
podľa vášho výberu vám umožňuje 
popustiť uzdu fantázii a vytvoriť tak 
kuchyňu jedinečného vzhľadu.
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kašmír
vysoký lesk

buk sand

dub craft tabak

šedý kameň
vysoký lesk
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ELECTROLUX EAT 7700W
elegantný hriankovač  
z nehrdzavejúcej ocele
príkon: 850 W



Existujú rozhodnutia, ktoré rušia význam času.
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Moderne štýlová. Zaujímavá, nie bežná 
farebná paleta dvierok, v kombinácii 
s jednoduchým štýlovým frézovaním 
dotvorená farebne zladenou pracovnou 
doskou, vytvára kuchyňu, ktorá zaujme na 
prvý pohľad. Vhodne zvolená úchytka tento 
dojem ešte podčiarkuje.
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Kuchyňa Lota získala Cenu veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2017



biela
arctic

sahara mat

šedý 
kameň

fjord

cement
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Krok za krokom vybudujte svoj domov. 
Začnite hneď. 
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Pre mladých a úspešných.
Pri tejto kuchyni prevládajú vzájomné farebné kombinácie dekorov, 
ktorými sa každá kuchyňa stáva novým originálom. Kombináciou 
rovných pravouhlých línií výplní vlysov a trendových úchytiek sa jej 
dizajn ešte zvýrazňuje.
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vanilka vanilka 
patina

pino 
aurelio

dub 
bardolino 
schoko

dub nelson
dub pílený 
bardolino láva

Príborníky 
z kvalitných 
plastov
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Miesto kde vznikajú najkrajšie spomienky a všetko má svoju vôňu.  
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Všedné meno pre nevšednú kuchyňu.
Milovníci klasického štýlu, určite dajú prednosť práve tejto kuchyni. Vďaka 
mnohým detailom a farebným riešeniam pôsobí útulne a pohodlne.  
Je opticky príťažlivá, s nádychom elegancie, štýlová aj romantická.
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Dekoračné 
pilastrové lišty

86 87

dub pílený 
bardolino

vanilka 
patina

kašmír 
raster

pino
aurelio

šedý kameň
raster

dub 
bardolino 
schoko

biela 
arctic

dub riviera
mountain 
rustic



Skutočnú silu prírody máte 
na dosah. Objavujte.  
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Vlajková loď klasického vzhľadu. 
Táto kuchyňa v sebe spája eleganciu, tradičné 
materiály a najmodernejší technologický spôsob 
výroby. Dýhované predné plochy s hodnotnými 
technickými prvkami uspokoja aj náročnejšieho 
zákazníka. V zaujímavých zostavách dáva klasickému 
štýlu moderný ráz.
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Využite neprístupné 
rohy v kuchyni

Všetko má 
svoje miesto

Tradičný príborník

Štýlová výplň 
presklených dvierok

92 93

dýha vanilka

dýha 
kašmír



Jemnosť Neha a krása zachytená 
v dokonalom ráme
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Bibiana
Nevšedná a elegantná.

Tvar dverí pre zdôraznenie štýlu kuchyne urobí veľmi veľa. 
Deliaca mriežka na dverách so sklom, jasne vyhraňuje štýl tejto 

kuchyne. V  správnej kombinácii s úchytkami a rustikálnym 
digestorom je jasnou voľbou pre ľudí s vkusom pre pekné veci.
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Výsuvné prútené koše

štýlové 
zásuvky
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vanilka 
patinapino aurelio

dub riviera
mountain 
rustic

GORENJE K17CLI
rýchlovarná kanvica v retro dizajne
objem nádoby: 1,7 l



Spoznajte generáciami overené 
hodnoty a rozvíjajte ich ďalej.
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Princezná vkusu a jemnosti.
V každom detaile a prevedení sa skrýva ladnosť jednotlivých kriviek tejto krásnej kuchyne.  
Jej eleganciu ešte stupňujú horné skrinky s presklenými dverami a vnútorným osvetlením, vďaka 
ktorému dokáže navodiť veľmi romantickú atmosféru.
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vanilka 
patina

pino 
aurelio

dub pílený 
bardolino

čerešňa mušlabiela arctic

bezproblémové
triedenie odpadu

množstvo
úložného
priestoru

104 105

dub riviera
mountain 
rustic

GORENJE T1100CLI
hriankovač v retro dizajne
6 úrovní ohrevu



Majte svoje myšlienky pod kontrolou. 
Žite v harmónii.
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Ochutnajte dokonalosť.
Odhaľte svoje kulinárske schopnosti a pripravte slávnostnú hostinu  
pre svojich blízkych. Príjemná atmosféra a priateľská pohoda sa stanú 
vašimi každodennými spoločníkmi.

108 109



ELECTROLUX EKF 7810
kávovar s funkciou automatického 
spustenia 24 hodín

šedápiesková san remo 
sand

pino 
aurelio

dub 
nelson

Kamený drez, 
farebne zľadený  
s pracovnou doskou
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Nájdite svoju rovnováhu vo svete. 
Kráčajte s najbližšími.
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Vôňa klasiky.
V tejto kuchyni sa snúbi zmysel pre praktickosť 
starých materí s moderným pojatím klasického 
dizajnu. Pri varení sa vám vynoria nostalgické 

spomienky na práve upečený koláč v  babičkinej 
kuchyni. 
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magnóliabiela 
arctic

Úsporné LED 
osvetlenie

116 117

DE’LONGHI ECAM 22.323 B
kompaktný, plnoautomatický kávovar 
s dvojriadkovým displejom, s ktorým si 
nastavíte kávu podľa vašej chuti.



Vybrať si správne je jednoduché. 
Ak viete čo hľadáte.
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Čarovne jednoduchá.
Za jej vidieckym štýlom sa skrýva nefalšovaná radosť a pôžitok  

z varenia. Nebojte sa ju kombinovať s hi-tech zariadením. Jej čarovný 
vzhľad je dostatočne jednoduchý, aby ladil aj s najmodernejším 

vybavením.
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magnólia vanilka 
patinabiela arctic 

Na detailoch 
záleží
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Prekročte horizont všednosti. 
Vytvorte nového človeka. 

Cesta
124 125



Route
Nekladieme medze Vašej fantázii. Môžete ju naplno rozohrať  
s našou nábytkovou sériou ROUTE. S ňou hravo vytvoríte nábytok 
pre obývačku, jedáleň, pracovňu či detskú izbu. Je skvelým 
variantom, ako si zariadiť bývanie v jednom štýle.
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Skrinka horná nízka 
1-dverová

š/v/h: 600/512/315 mm

Skrinka horná výklopná

š/v/h: 900-1200/352/315 mm

Akcentový regál - spodný 
s prechodkou na káble

švh: 900/384/420 mm

Skrinka horná sklopné dvere

š/v/h: 900/384/400 mm

Skrinka horná vysoká
1-dverová

š/v/h: 600/1088/315 mm

Skrinka horná vysoká
1-dverová

š/v/h: 600/1088/400 mm

Skrinka horná
1-dverová

š/v/h: 600/704/315 mm

Akcentový regál - spodný

š/v/h: 900-1200/384/420 mm
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Dimex Fototapety

Drevené pracovné 
dosky a zásteny

Kamenné 
pracovné dosky

Sklenené zásteny

Kuchynská zástena  
je plocha za kuchynskou 
linkou, medzi pracovnou 
doskou a hornými 
skrinkami. Trendom  
sú tu hladké veľkoplošné 
materiály bez škár, 
určite však nie bez 
nápadov...

Atraktívne dekory a výber 
štruktúr identických so všetkými 
dekoromi pracovných dosiek  
a korpusmi skriniek.

Pracovné dosky z prírodnej žuly, 
umelého kameňa či keramiky 
dodajú každej kuchyni nádych 
neopakovateľného luxusu.

Sklenená zástena  
s výrazným vzorom 
sa stáva jedinečným 
prvkom v interiéri vašej  
kuchyne. Veľké pestré 
formáty rýchlo  
pútajú pozornosť  
a určujú charakter celej 
miestnosti, menšie 
vzory či decentnejšia 
farebnosť zas vhodne 
doladia atmosféru 
kuchyne. Kalené bezpečnostné sklo,  

je extračíre  a má brúsené 
hrany. Grafické sklo je bez 
škár, kde sa môžu zachytávať 
nečistoty a je dokonale 
hladké, čo uľahčuje čistenie.

Vyznačujú sa špeciálnym 
laminovaným povrchom, ktorý  
je oderu odolný, stálofarebný 
a umývateľný. Fototapety  
sú samolepiace.
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šírka 60 cm
pre vstavané spotrebiče

1 dvere
CHS 1

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

2 dvere
CHS 2

šírka 60 cm 
pre vstavanú vinotéku

1 dvere
VS 1

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

CHN

šírka 15,30,45,60 cm 
potravinová s policami 

PO 15,30,45,60 S

šírka 30,45 cm 
s vysuvným košom 

ES 30,45 LFS

šírka 30 cm 
s vysuvným, otočným 

košom 
ES 30 LKOS

šírka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

M PL

šírka 45,60,90 cm 
4 zásuvky

ES 45,60,90 P4Z

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

1 dvere, 1 zásuvka
ERN 1Z1D

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavanú mikrovlnku

2 zásuvky
MR N1

M PL

šírka 60 cm 
pre mikrovlnku

3 zásuvky
MR N2

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavanú rúru

1 zásuvka
ERN 1Z

M PL

šírka 45,60 cm 
2 zásuvky 

(1 zásuvka vnútorná)
ES 45,60 2ZQ

šírka 
30,45,60,75,90,120 

2 zásuvky 

ES 30 - 120 K

šírka 
30,45,60,75,90,120

3 zásuvky  

ES 30 - 120 3Z

šírka 30,45,60 cm
4 zásuvky 

ES 30,45,60 4Z

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 čelo,

1 zásuvka
ES 60,75 1ZD

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šírka 45,60 cm 
drezová pre vstavaný 

odpadkový kôš
ES 45,60 D

šírka 75,90,120 cm 
drezová, 2 zásuvky

ES 75,90,120 KD

šírka 60,90 cm 
drezová, 2 zásuvky
s posuvnými košmi 

Hettich
ES 60,90 KF

šírka 60,75,90 cm 
pre indukčný varný 

panel,
2 zásuvky

ES 60,75,90 KI

šírka 60 cm 
pre indukčný varný 

panel,
1 čelo, 3 zásuvky

ES 60 3ZI

M PO M PO

M PO M PO M PO

PO PO PO

M PL M PL

M PL M PL M PL
M PL M PL M PL M PL M PL

M PL

M PLM PL

šírka 15,30 cm 
s výsuvným košom 

ES 15,30

šírka 45,60,75,90 cm 
nízka, 1 zásuvka

ES 45,60,75,90 1ZN

šírka 45,60 cm 
s policami pre uloženie

fliaš, 1 zásuvka
ES 45,60 DZ

šírka 60 cm 
s prútenými košmi,

1 zásuvka
ES 60 DZ

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

šírka 105,110,120,125cm
rohová s výsuvmi 

LeMans

ES 99 K

šírka 89,3 cm
rohová diagonálna

ES 89 RD

šírka 105,110,120,125cm
rohová policová

ES 99 R

šírka 90 cm
rohová lomená

ES 90 RL

šírka 
30,45,60,75,90,120

1 čelo

ES 30 - 120 VNC

šírka 
30,45,60,75,90,120

1 zásuvka

ES 30 - 120 VNZ

šírka 60 cm 
pre vstavanú rúru

1 zásuvka
ES 60 ER

šírka 45,60 cm 
nízky kryt umývačky 

riadu 

K 45,60 U

šírka 45,60 cm 
vysoký kryt umývačky 

riadu 

K 45,60 UV

POM PL M PLM PLM PL

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 2 zásuvky

ES 60,90 OK

šírka 60,90 cm 
ostrovná, pre indukčný 
varný panel, 2 zásuvky

ES 60,90 OKI

šírka 90 cm 
ostrovná, drezová,

2 zásuvky
ES 90 OKD

šírka 60 cm 
ostrovná, 1 dvere 

ES 60 O

šírka 28 cm
koncová 

ES 29 K

šírka 23 cm 
koncová skosená

1 dvere
ES 23 S

šírka 45 cm
koncová s pilastrami

ES 45 KP

M PO
M PL
PO

M PL M PL M PL

šírka 30,45,60 cm 
1 dvere, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL

šírka 60,90 cm 
2 dvere, 1 zásuvka

ES 60,90 DZ

šírka 15,30,45,60 cm
policová 

ES 15,30,45,60,75,90

šírka 60,75,90 cm 
1 zásuvka

ES 60,75,90 1ZZ

šírka 15,30,45,60 cm
1 dvere  

ES 15,30,45,60

šírka45,60 cm
drezová, 1 dvere

ES 45,60 D

šírka 60,75,90 cm
2 zásuvky

ES 60,75,90 2ZZ

šírka 75,90 cm
drezová, 1 zásuvka

ES 75,90 1ZKD

šírka 60,75,90 cm
2 dvere 

ES 60,75,90

šírka 60,75,90 cm
drezová, 2 dvere

ES 60,75,90

M PO - zásuvky HETTICH s čiastočným výsuvom               

M PL  - zásuvky HETTICH s plným výsuvom a s brzdou              

PO  - zásuvky FGV s čiastočným výsuvom              

Vysvetlivky

Skrinky spodné koncové
výška 70,6 cm 

Skrinky spodné zásuvkové 
výška 32,2 cm / 70,6 cm

Ostrovné skrinky 
výška 70,6 cm

Skrinky spodné pre zabudovatelné spotrebiče
výška 93 cm

Skrinky stredné potravinové
výška 128,2 cm

Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm 

Skrinky spodné pre vstavené spotrebiče
výška 70,6 cm 

Nadstavec na spodné skrinky
výška 13,5 cm 

Skrinky spodné rohové
výška 70,6 cm

Skrinky závesné
výška 38,4 cm 

Skrinky spodné dverové
výška 70,6 cm 

Skrinky spodné zásuvkovo-dverové
výška 70,6 cm 

šírka 45 - 240 cm 
drevená polica

POL 45, 60, 90,120,180, 
240 

hrúbka: 0,6/1 cm hrúbka: 4 cm

šírka 45 - 180 cm 
sklenená polica

SPL 45, 60, 90,120
SP 60,90,120,180

šírka 60 cm 
skrinka horná roletová

hĺbka: 56 cm
EVR 60 H | EVR 60 HV

šírka 60 cm 
skrinka horná roletová

hĺbka: 31,5 cm
EVR 60 | EVR 60 V

šírka 60 cm 
 

EH 60 MN

šírka 60,90 cm 

1 dvere EH 60 ND
2 dvere EH 90 ND

šírka 60,90 cm 

1 dvere EH 60 D
2 dvere EH 90 D

šírka 60,90 cm 
paralelne výklopná

EH 60, 90 NHD

šírka 60,90 cm 
výklopná skladacia

EH 60, 90 YHD

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka: 22 mm

AR 30,45,60

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka:16 mm

NIKA 30,45,60

šírka 60 cm 
1 výklop

EH 60 M

šírka 60 cm 
1 dvere

EH 60 MV

šírka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

EH 60 MV1Z

šírka 60,90 cm 
ALU svetelná polica

ALU SP 60,90

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 1 | ZUV 1

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 4 | ZUV 4

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ZU 6 | ZUV 6

Skrinky závesné nad umývačku riadu 
výška 124,8 cm/144,0 cm

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH 1Z | CH 1ZV

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 22 | CHUV 22

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 3ZB | MRK 3ZBV

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

MRK 2ZB | MRK 2ZBV

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CH KT8 | CH KT8V

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 9 | CHUV 9

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

CHU 12 | CHUV 12

šírka 60 cm 
pre vstavané 

spotrebiče
CHU 7 | CHUV 7

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavané 

spotrebiče
EMR 1ZA | EMR 1ZAV

M PL

M PL M PL

šírka 60 cm 
pre vstavané 

spotrebiče
EMR 2ZA | EMR 2ZAV

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavané 

spotrebiče
ER 3Z | ER 3ZV

M PL

šírka 60 cm 
pre vstavané 

spotrebiče
CH KT5 | CH KT5V

M PL

M PL

šírka 60,75,90,120 cm 
výklopná skladacia

EH 60,75,90,120 YH

šírka 60,75,90,120 cm 
paralelne výklopná

 
EH 60,75,90,120 NH

šírka 45,60,75,90,120 
výklopná

 EH 45,60,75,90,120 HK

šírka 15,30,45,60,90 cm 
horná 

EH 15,30,45,60,90 N

šírka 60,75,90 cm 
2 dvere

EH 60,75,90 V

šírka 30,45,60 cm
1 dvere

EH 30,45,60 

šírka 90 cm 
2 dvere

EH 90 DKV 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 DK 

šírka 45,60 cm 
1 dvere

EH 45,60 HV

šírka 59,3 cm 
rohová diagonálna

1 dvere
EH 59 RDN

šírka 60, 65 cm 
rohová lomená 
lomené dvere
EH 60, 65 RL 

šírka 60 cm 
rohová lomená

symetrická 
EH 60 RS 

šírka 28 cm 
horná koncová

EH 29 K 

šírka 23 cm 
skosená, 1 dvere

EH 23 V

šírka 60 cm 
podvesná pre voľne 

stojacu mikrovlnnú rúru
EH 60 N M

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 dvere, 2 zásuvky
ERS 2

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 čelo, 2 zásuvky
ER KS1

šírka 60 cm 
potravinová 1 dvere

ES 99 S

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 dvere, 1 zásuvka
ERS 1

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 dvere, 2 zásuvky
ER KS2

šírka 60 cm 
potravinová s výsuvnými 

košmi, 1 dvere
ER 99 KS

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 zásuvka 
EMRS 2

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 zásuvka 
EMRS 1

šírka 30,45,60 cm 
3 dvere

PO 30,45,60 3D
POV 30,45,60 3D

šírka 90 cm 
4 dvere

PO 90 4D | POV 90 4D

M PL M PL M PL M PL M PL

šírka 45,60 cm 
2 dvere, 3 zásuvky

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

M PL

šírka 45,60 cm 
1 dvere, 4 zásuvky

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

M PL
šírka 90 cm 

2 sklené ALU dvere,
4 zásuvky

ES 90 P AL | ES 90 
PV AL

M PL

M PL

šírka 30,45,60 cm 
2 dvere

PO 30,45,60 2D
POV 30,45,60 V 2D

Skrinky závesné pre mikrovlnnú rúru
výška 38,7 cm / 70,4 cm / 89,6 cm

výška 51,2 cm / 
70,6 cm / 89,6 cm 

Skrinky závesné 
s integrovaným 
odsávačom pár

Akcentové regále / Nikové farebné regále
výška: 35,2/51,2/70,4/89,6/108,8
/120,8/128,2/140,0/195,4/214,6 cm

Závesne police
hrúbka: 1,6/2,2 cm

Skrinky roletové na pracovnú dosku
výška 120,8 cm / 140 cm

Skrinky horné výklopné      
výška 35,2 cm / 51,2 cm  / 70,6 cm     výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm / 108,8 cm

Skrinky horné      
výška 70,6 cm / 89,6 cm 
Skrinky horné s nikou      Skrinky horné rohové 

výška 51,2 cm / 70,4 cm 
/ 89,6 cm 

Skrinky horné koncové 
výška 70,4 cm / 89,6 cm

Skrinky závesné 
nikové
výška 35,2 cm

Skrinky vysoké pre vstavané spotrebiče 
výška 195,4 cm/214,6 cm

Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm 

Skrinky stredné rohové
výška 128,2 cm 

Skrinky potravinové
výška 195,4 cm / 214,6 cm

Základné typy skriniek

Vybrané skrinky vieme rozmerovo upraviť podľa Vašich potrieb132 133

šírka 30,45 cm 
s výsuvným košom

ES 30, 45 LF
ES 30, 45 LFV



267
farených 
variánt 
dvierok

Pekná zvonku Veríme, že z aktuálnej ponuky si dokážete vybrať, či už dávate prednosť modernému alebo klasickému 
štýlu. Vďaka pestrej ponuke kuchýň a dostatku rôznych doplnkov dokážeme splniť vaše sny o krásnej  
a praktickej kuchyni. V programe decoplan momentálne ponúkame 21 modelov kuchýň. Naše 
„kuchynské lego“ obsahuje viac ako 45 tisíc samostatných položiek. Širšiu ponuku kuchynského 
nábytku na Slovensku nenájdete.

Praktická 
zvnútra

Vybrali sme jednu z vašich kuchýň, aby sme ukázali aké krásne a pritom praktické kuchyne pre vás 
vyrábame. Kuchyňa ESTER, prevedenie červená vysoký lesk / dub bardolino schoko doplnená o rámy 
v hliníkovej metalíze. Rozmer kuchyne je 3,75 m. Túto kuchyňu plnohodnotne využíva 6-členná 
rodina. Riad, kuchynské náradie a potraviny si vždy nájdu svoje miesto. Je to kuchyňa bez nežiadúceho 
neporiadku s rozumným usporiadaním a jednoduchým prístupom. Veríme našim kuchyniam, pretože 
sú krásne, praktické, bezpečné a prepracované do  detailov.

4
sklenených 

dvierok v ALU 
ráme

187
typov 

úchytiek

15
farieb 

korpusov 28
farieb 

pracovných 
dosiek

úsporné 
LED

osvetlenie
praktický 
závesný 
program

jednoduché 
triedenie
odpadu

prehľad v 
zásuvkách

prvotriedne
spotrebiče

bezpečné 
uloženie 
čistiacich 

prípravkov

Pracujeme len s prvotriednymi materiálmi a vyrábame pre vás plnohodnotné 
produkty. Našim cieľom je poskytnúť produkt, ktorý splní vaše očakávania  
po dizajnovej, ale aj funkčnej stránke. Produkt, ktorý poskytne komfort 
pri každodennom používaní. Poprední slovenskí a európski dodávatelia materiálov, 
kovania a doplnkov kuchynského sortimentu sú pre nás najlepšími partnermi  
pri výrobe nábytku.

Kvalita je najlepší recept

Kvalitné kovové zásuvky Hettich s doživotnou 
zárukou a bezúdržbovým chodom.

Vysoká nosnosť zásuviek,
spolu až 115 kg.

Odolná pracovná doska s ABS alebo 
zaoblenou hranou. 

Výškovo nastaviteľné nohy
na kompenzáciu nerovnosti podlahy,
výber dvoch výšok 124 mm a 180 mm.

Odnímateľná podnož pre jednoduché a rýchle 
upratovanie (údržbu).

Pevná konštrukcia korpusu zabezpečená
stabilizačným trojuholníkom.

Zásuvky majú brzdný systém
a dajú sa celé vysunúť - plnovýsuv.

Silikónový tlmič integrovaný do dverí pre ich 
komfortné zatváranie.

ABS hrana na všetkých namáhaných častiach 
skrinky.

Nosnosť police 15 kg. Bezpečnostné podložky 
zaistia policu proti posunu. 

Závesy dverí od firmy BLUM s integrovaným 
tlmením a k tomu doživotná záruka. 

Šesťbodové spojenie častí korpusu a chrbát  
v drážke zabezpečujú pevnú konštrukciu.

Kovanie pre zavesenie skrinky dimenzované na záťaž 
až 70 kg, s možnosťou výškového nastavenia.
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Nábytkové kovanie
 (úchytky, nohy, ...)

www.schwinn-gmbh.de

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky, ...)

www.grimme.at

Hliníkové dvierka a nábytkové kovanie
(závesy, výsuvy, ...)
www.interexplus.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, zásvesy, výklopy, 

ostatné kovania)
www.dextrade.sk

Spojovacie materiály 
(skrutka, konfirmáty, matice ...)

www.visimpex.com
Nábytkové svietidlá

www.hlt.pl

Nábytkové kovanie
www.kesseboehmer.de

Laminované drevotrieskové dosky, 
pracovné dosky, drevovláknové 

dosky  
www.egger.com

Laminované drevotrieskové dosky
www.bucina-ddd.sk

Nábytkové svietidlá
www.skoff.com.pl

Nábytkové hrany
www.hranipex.sk

Drevovláknité dosky
www.sonaeindustria.com

Laminované drevotrieskové dosky
www.ddl.cz

Velkoplošný materiál
www.zvoimpex.it

Laminované drevotrieskové dosky
a DVD 

www.pfleiderer.com

Nábytkové kovanie
 (zásuvky, závesy, výklopy, ...)

www.blum.sk

Podnože, tesniace lišty,
závesné programy a kovania.

www.starttrading.it

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy ...)

www.fgv.it
Termoplastické fólie
www.partner-bis.pl

Výroba a oplášťovanie MDF 
profilov (ozdobné rímsy)

www.bog-mar.com.pl

Nábytkové hrany
www.varex.sk

Nábytkové hrany
www.portax.sk

Termoplastické fólie
www.continental-corporation.com

Termoplastické fólie
www.renolit.com

Nábytkové sklá
www.sklotvar.euNábytkové sklá

SANDOR KFT

Zásuvkové profily
(demont zásuvky)

www.pronap-sro.cz

Plastové výlisky
a komponenty

www.interier-plast.sk

Obalový materiál
(kartóny, krabice, debny ...)

www.mtmobaly.sk

Obalový materiál
(kartóny, krabice ...)

www.toprefal.sk

Kancelárske potreby,
streč fólia

www.pap-pex.sk

Nábytkové svietidlá
www.furnika.pl

Hliníkové profily a svietidlá
www.salu.cz

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky ...)

www.knk.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy,

ostatné kovania) 
www.hettich.com

Obalový materiál
(polystyrén)

www.temposro.eu

Obalový materiál
(vlnitá lepenka)
www.lauris.sk

Jednoduchý nákup na splátky
www.quatro.sk

Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu
www.blanco.sk

Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu
www.franke.com

Nábytkové kovanie
a závesný program
www.mivokor.cz

Dodávatelia

Nábytkové úchytky, vešiaky 
a stolové podnože
www.rujzdesign.cz

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.gorenje.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.mora.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.indesit.sk

Odsávače pár
v rustikálnom dizajne

www.kastell.sk

Kastell

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.aeg-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bosch-home.com

Výroba a predaj dizajnových
odsávačov pár.
www.faber.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.ardesia.sk

Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu
www.blanco.sk

Široký sortiment spotrebičov, 
z ktorých si vyberie každý.

www.my-concept.sk

Nábytkové kovanie a materiály pre výrobu nábytku

Nábytkové kovania a materiály 
pre výrobu nábytku

www.interierstudio.sk
Systémy na báze polymérov

www.rehau.com

kuchynské odsávače pár 
www.elica.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.candy-hoover.cz

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bekosk.sk

Palety, DVD, LDTD
www.drevonaexport.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.whirlpool.sk
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Tradičný slovenský výrobca nábytku

Spoločnosť DECODOM si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu (materiály, tvar, rozmery, farby) a právo tlačovej chyby. Použité fotografie sú ilustračné a nemusia zodpovedať aktuálnej ponuke.

decodom@decodom.sk 
www.facebook.com/Decodom
bezplatná infolinka 0800 300 333

DECODOM, spol. s r.o. 
Pílska 7, 955 13 Topoľčany

farebnosť: CMYK:  0-100-64-33 | RGB: 153-0-0 | červená Pantone 194 C 
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