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Vážení zákazníci

Vysoká úroveň kuchýň Decoplan zohľadňuje individuálne 

nároky našich zákazníkov. V ponuke máme klasické aj 

moderné kuchyne, ktoré vám navrhneme do malých aj veľkých 

priestorov. Rôznorodosť farebných vyhotovení a ich vzájomné 

kombinácie, vyčaria vo vašej kuchyni pohodu a harmóniu. 

Komplexné riešenie priestoru vám umožní zariadiť kuchyňu 

spolu s obývačkou v jednom tóne. K návrhu kuchyne vám 

samozrejme poradíme vhodné elektrospotrebiče, drez, batériu 

a praktické doplnky pre vaše pohodlie.

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 zohľadnite 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.
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Spoločnosť DECODOM získala

certifi kát Slovak Gold Exclusive

za výborné hospodárske

a podnikateľské výsledky.

Spoločnosť DECODOM získala

najvyššie ocenenie udeľované nadáciou 

Slovak Gold - Grand Prix Slovak Gold

za výborné hospodárske

a ekonomické výsledky.

Kuchyne decoplan získali

certifi kát Slovak Gold

za prínos a výnimočnosť na trhu.

Medzinárodná hodnotiaca spoločnosť 

Bisnod na základe ekonomických 

výsledkov, pozície na trhu a ďalších 

parametrov udelila spoločnosti 

DECODOM certifi kát AAA.

Komisia expertov Brand Council

na základe verejného prieskumu

udelila spoločnosťi DECODOM ocenenie

Slovak Superbrands 2013 a 2014.

2013

tradičná kvalita - kvalitná tradícia



ESTER

ESTER - elegantná a trendová kuchyňu.

Predné plochy v jednofarebných vyhotoveniach 

možno kombinovať s príjemnými drevodekormi. 

Väčšia hrúbka a jemný rádius zvýrazňujú 

masívny vzhľad dverí.

tmavohnedá vysoký lesk

sahara

pecan

48
farebných vyhotovení
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ELIS

ELIS - kuchyňa neopakovateľného imidžu.

Jej extravagantná kombinácia textúr 

s  farbami vo  vysokom lesku doplnená 

o matné vyhotovenia drevín, vytvára kuchyňu 

s  nevšednosťou a originalitou. 

biela vysoký lesk

dub pílený bardolino

36
farebných vyhotovení
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SARA

SARA - extravagantná a jedinečná.

Elegantná kombinácia hliníkovej úchytky 

zapustenej do plochy je detail, ktorý vás 

zaujme na prvý pohľad. Vďaka širokej ponuke 

drevných dekorov a unifarieb, v matnom alebo 

vysokolesklom vyhotovení, vám umožňuje 

popustiť uzdu fantázii.

ispahan vysoký lesk

grafi t vysoký lesk36
farebných vyhotovení
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ORNELIA

ORNELIA - lahôdka aj pre najnáročnejších. 

Výrazná geometrická strohosť vyhotovenia 

predných plôch s  neobvyklým skosením, 

vzájomne vyvážená farebným prevedením 

vo vysokých leskoch a metalických povrchoch 

je jednoducho najlepšou voľbou pre náročného 

človeka. 

agát šedý vysoký lesk

zlatobiela metalická

lagúnová modrá

16
farebných vyhotovení
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CORA

CORA - 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.

biela vysoký lesk

šedá vysoký lesk

limetka vysoký lesk10
farebných vyhotovení
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ZORA

ZORA - 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.

piesok

dub arlington

20
farebných vyhotovení
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MONA

MONA - plná prekvapení.

S vôňou obľúbeného jedla pripraveného 

s  láskou si vychutnáte rodinné chvíle plné 

pohody, na ktoré budú vaše deti ešte dlho 

spomínať. Kuchyňa, ktorá v sebe spája klasickú 

eleganciu, tradičné materiály a  najmodernejší 

technologický spôsob výroby, nepotrebuje už 

žiadny komentár. 

avola šedá

velvet12
farebných vyhotovení
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LEANDRA

LEANDRA - 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 špecifi cky zaoblené hrany dverí sú dôležitým 

rysom dizajnu, ktorý sa tak ľahko neopozerá.

loire oak 2SC

dakar

19
farebných vyhotovení
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PORTA

PORTA - 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.

láva

dub pílený bardolino

15
farebných vyhotovení
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BELA

BELA - teda krásna.

Je synonymom pre klasickú elegantnú kuchyňu 

postavenú z moderných materiálov. Jemné 

odtiene drevodekorov s možnosťou kombinácie 

s medenou metalickou farbou vytvárajú veľký 

predpoklad pre nevšedný vzhľad tejto kuchyne.

žltá arctic

dub pílený truff el

10
farebnýchv yhotovení
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VANILA

VANILA - nežná romantika.

Vanilková farba a  vertikálne línie vo farbe 

čerešne alebo buku vám pripomenú vôňu 

vanilky a škorice počas zimných dní. Aj 

v  menších priestoroch dokáže navodiť pocit 

ľahkosti a sviežosti. Doplnením nerezových 

prvkov vznikne kuchyňa, ktorá mnohých 

prekvapí prívetivým prostredím pre prácu. 

vanilka

čerešňa2
farebné vyhotovenia
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PAULA

PAULA - vám jednoducho zachutí.

Tú najlepšiu kuchyňu vždy tvorí dobré 

jedlo. So správnym prístupom sa vôbec o   

výsledok svojho snaženia nemusíte báť. Je 

to jemná kuchyňa s rámovými dverami, ktorá 

svojimi príťažlivými kombináciami jemných 

drevodekorov vdýchne vášmu domovu 

harmonický a decentný charakter. 

tmavohnedá vysoký lesk (ELIS)

dub san remo sand

17
farebných vyhotovení
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CARMEN

CARMEN - 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.

kubanit

dub pílený schoko21
farebných vyhotovení
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KATY

KATY - 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.

9
farebných vyhotovení

biela arctic
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LADA

LADA - 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. 

biela arctic

kubanit6
farebných vyhotovení
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MANILA

MANILA - 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.

mušla

dakar

10
farebných vyhotovení
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RADUZA

RADUZA - 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.

dýha vanilka1
farebné vyhotovenie
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ASTORIA

ASTORIA - 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.

čerešňa 9
farebných vyhotovení
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BIBIANA

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  právnej kombinácii s úchytkami a rustikálnym 

digestorom je jasnou voľbou pre ľudí s vkusom 

pre pekné veci.

vanilka patina
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4
sklenených 

dvierok 

v ALU ráme

úsporné 

LED

osvetlenie

praktický 

závesný 

program
2000 l

úložného priestoru

303
farených variánt dvierok

133
typov 

úchytiek

15
farieb 

korpusov 26
farieb 

pracovných 

dosiek

jednoduché 

triedenie

odpadu

prehľad v 

zásuvkách

prvotriedne

spotrebiče

bezpečné 

uloženie 

čistiacich 

prípravkov

Pekná zvonku Praktická zvnútra

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 19 

modelov kuchýň. Naše „kuchynské lego“ obsahuje viac ako 45 tisíc samostatných položiek. 

Širšiu ponuku kuchynského nábytku na Slovensku nenájdete.

Vybrali sme jednu z vašich kuchýň, aby sme ukázali aké krásne a pritom praktické kuchyne 

pre vás vyrábame. Kuchyňa ESTER, prevedenie grafi t / slivka 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.

decodom®
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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.

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.

ABS hrana na všetkých 

namáhaných častiach skrinky.

Silikónový tlmič integrovaný do 

dverí pre ich komfortné zatváranie.

Nosnosť police 15 kg. 

Bezpečnostné podložky zaistia 

policu proti posunu. 

Závesy dverí od fi rmy 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.

Kvalita je najlepší recept

decodom®
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Zásuvky sú nevyhnutné v každej kuchyni. Získate pohodlné a prehľadné 

usporiadanie kuchynského náradia. Ponúkame vysokú variabilitu šírok 

a vnútorného členenia priestoru. Kvalitný systém vysúvania garantuje 

dlhú životnosť. 

Miesta v kuchyni nie je nikdy dosť a väčšina z nás má rada veci 

na svojom mieste bez toho, aby nám prekážali. Jedinečné výsuvné koše 

a sortery (systém na triedenie odpadu), nesmú v modernej kuchynskej 

linke chýbať. Rôzne veľkosti, typy a farby košov ponúkajú bohatý výber, 

z ktorého si vyberie naozaj každý. 

S našim riešením rohových skriniek využijete naplno aj ťažko dostupnú 

časť kuchyne. Vysoká nosnosť kovania umožňuje skladovať potraviny, 

alebo kuchynský riad. Výhodou je ľahká manipulácia, ergonomický dizajn 

a nenáročná údržba.

Zásuvky Odpadkové koše Riešenia rohov

Príslušenstvo

 Horné skrinky

nízke výklopné skrinky

nízke skrinky

stredné dverové skrinky

vysoké dverové skrinky

extra vysoké dverové skrinky

stredné výklopné skrinky

vysoké výklopné skrinky

vysoké nikové skrinky

  Spodné dverové skrinky

výška nožičiek

spodné dverové skrinky

stredné dverové skrinky

vysoké potravinové 

a spotrebičové skrinky

extra vysoké potravinové 

a spotrebičové skrinky

  Spodné zásuvkové skrinky

výška nožičiek

spodné zásuvkové skrinky

nízke zásuvkové skrinky

stredné zásuvkové skrinky

vysoké potravinové 

a spotrebičové skrinky

extra vysoké potravinové 

a spotrebičové skrinky

Vyrábame viac ako 250 typov skriniek 

pre  kuchynský systém decoplan. Jednotlivé 

typy sa medzi sebou líšia šírkou, výškou 

a  hlavne využitím. Prinášame Vám prehľad 

výškových variantov skriniek, v ktorom chceme 

zdôrazniť pestrosť výberu skriniek, ktorých 

výška vychádza z ergonomických pravidiel 

pri navrhovaní kuchýň.

Výškové a šírkové moduly

decodom®
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Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

Skrinky závesné pre mikrovlnnú rúru Skrinky závesné s integrovaným odsávačom pár Závesne policeAkcentové regále / Nikové farebné regále

šírka 45 - 240 cm 
drevená polica

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

hrúbka: 1,6/2,2 cmvýška: 35,2/51,2/70,4/89,6/108,8
/120,8/128,2/140,0/195,4/214,6 cm

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

Skrinky roletové na pracovnú dosku

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

výška 38,7 cm / 70,4 cm / 89,6 cm

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

výška 120,8 cm / 140 cm

šírka 60,90 cm 
ALU svetelná polica

ALU SP 60,90

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

Skrinky spodné pre zabudovatelné spotrebiče

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

1 dvere, 1 zásuvka
ERN 1Z1D

šírka 60 cm 
pre vstavanú mikrovlnku

2 zásuvky
MR N1

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

CHN

šírka 60 cm 
pre vstavanú rúru

1 zásuvka
ERN 1Z

Skrinky stredné potravinové

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

PO 15,30,45,60 S

šírka 15 cm 
s vysuvným košom 

ES 15 LKS

šírka 15,30 cm 
s vysuvným košom 

ES 30 LS

šírka 30,45 cm 
s vysuvným košom 

ES 30,45 LFS

šírka 30 cm 
s vysuvným, otočným 

košom 
ES 30 LKOS

šírka 60 cm 
pre mikrovlnku

3 zásuvky
MR N2

výška 93 cm výška 128,2 cm

šírka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

šírka 45,60,90 cm 
4 zásuvky

ES 45,60,90 P4Z

M PL M PL M PLM PL M PL M PLM 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 vysoké pre vstavané spotrebiče Skrinky závesné nad umývačku riadu 
výška 195,4 cm/214,6 cm 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

CHU 7 | CHUV 7

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 1ZA | EMR 1ZAV

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 KT5 | CH KT5V

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

EMR 2ZA | EMR 2ZAV

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ER 3Z | ER 3ZV

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

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

M PO M PO
M PO M PO M PO

PO PO POM PL M PL
M PL M PL M PL

M PL M PL M PL M PL M PL M PLM PL M PLM PL M PL M PLM PLM 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

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      

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

Skrinky horné rohové 

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

výška 51,2 cm / 70,4 cm / 89,6 cm 

šírka 60 cm 
podvesná pre voľne 

stojacu mikrovlnnú rúru
EH 60 N M

Skrinky závesné nikové
výška 35,2 cm

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

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

Skrinky spodné rohovéOstrovné skrinky 
výška 70,6 cmvýška 70,6 cm

Skrinky spodné pre vstavené spotrebiče
výška 70,6 cm 

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

LeMans

ES 99 K

šírka 89,3 cm
rohová diagonálna

ES 89 RD

šírka 110 cm
rohová s výšuvnými 

košmi

ES 99 F

šírka 105,110,120,125cm
rohová policová

ES 99 R

šírka 90 cm
rohová lomená

ES 90 RL

Nadstavec na spodné skrinky

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

výška 13,5 cm 

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

Skrinky stredné spotrebičové Skrinky stredné rohové
výška 128,2 cm výška 128,2 cm 

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

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

šírka 30,45,60 cm 
3 dvere

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

šírka 30,45,60 cm 
2 dvere

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

šírka 30 cm 
s výsuvným košom

ES 30 L | ES 30 LV

šírka 45,60 cm 
2 dvere, 3 zásuvky

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šírka 45,60 cm 
1 dvere, 4 zásuvky

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

šírka 90 cm 
4 dvere

PO 90 4D | POV 90 4D

šírka 90 cm 
2 sklené ALU dvere,

4 zásuvky
ES 90 P AL | ES 90 

PV AL

Skrinky spodné zásuvkovo-dverovéSkrinky spodné dverovéSkrinky závesnéSkrinky spodné koncové
výška 70,6 cm výška 70,6 cm výška 38,4 cm výška 70,6 cm 

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
POM PL M PL M PL

šírka 30,45,60 cm 
1 dvere, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PL M PLM 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

Základné produkty



ESTER/ELIS/
SARA
biela arctic
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
vanilka
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
dakar
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
kapučíno
vysoký lesk

ORNELIA
zlatobiela
metalická

ORNELIA
pino aurelio

ORNELIA
medená
metalická

ORNELIA
dub nelson

ESTER
tmavohnedá
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
červená
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
kráľovská modrá
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
baklažán
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
bordová
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
malina
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
oliva
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
grafi t
vysoký lesk

ESTER
brest bielený
vysoký lesk

ESTER
agát šedý
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
čierna
vysoký lesk

ESTER
magnólia

ESTER
pecan

ESTER
sahara

ESTER
žltá arctic

ESTER/ELIS/
SARA
ispahan
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
oxygen
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
čierna dekor
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
biela dekor
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
čerešňa
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
maria rose
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
lagúnová modrá

ESTER/ELIS/
SARA
grafi t

ESTER/ELIS/
SARA
dakar

ESTER/ELIS/
SARA
biela arctic

ESTER/ELIS/
SARA
mušla

ESTER/ELIS/
SARA
velvet

ESTER
dub san remo sand

ESTER
kubanit
textilná štruktúra

ESTER
dub nelson

ESTER
dub pílený schoko

ESTER
pino aurelio

ORNELIA
grafi t
vysoký lesk

ORNELIA
oxygen
vysoký lesk

ORNELIA
biela arctic
vysoký lesk

ORNELIA
vanilka
vysoký lesk

ORNELIA
kapučíno
vysoký lesk

ORNELIA
malina
vysoký lesk

ORNELIA
baklažán
vysoký lesk

ORNELIA
kráľovská modrá
vysoký lesk

ORNELIA
tmavohnedá
vysoký lesk

ORNELIA
brest bielený
vysoký lesk

ORNELIA
agát šedý
vysoký lesk

ORNELIA
ispahan
vysoký lesk

ESTER/ELIS/
SARA
dub pílený truff el

ESTER/ELIS/
SARA
dub pílený bardolino

ESTER/ELIS/
SARA
láva

ESTER/ELIS/
SARA
jaseň coimbra

ESTER/ELIS/
SARA
zlatobiela
metalická

ESTER/ELIS/
SARA
medená
metalická

ESTER/ELIS/
SARA
metallic sklo
metalická

ESTER/ELIS/
SARA
orech noce

ESTER/ELIS/
SARA
dub hrčatý

ESTER/ELIS/
SARA 
buk jadrový

ESTER/ELIS/
SARA
slivka

ESTER/ELIS/
SARA
orech macadamia

Farebné vyhotovenia

ESTER

ESTER

ELIS

SARA ORNELIA

CORA
maghreb

CORA
ivory
vysoký lesk

CORA
biela
vysoký lesk

CORA
coco bolo

CORA
šedá
vysoký lesk

CORA
limetka
vysoký lesk

CORA
oliva sevilla

CORA
madeira

CORA
dub pílený bardolino

CORA
dub pílený truff el

CORA

ZORA
dakar

ZORA
piesková

ZORA
avokádo

ZORA
červená

ZORA
woodline mokka

ZORA
jaseň coimbra

ZORA
woodline creme

ZORA
baklažán

ZORA
metallic gold

ZORA
buk jadrový

ZORA
orech noce

ZORA
zebrano
beigegrau

ZORA
zebrano sand

ZORA
dub arlington

ZORA
slivka

ZORA
čerešňa pegasa

ZORA
orech macadamia

ZORA
pino aurelio

ZORA
dub pílený schoko

ZORA
dub nelson

ZORA



PORTA
loire oak 2SC
vysoký lesk

PORTA
dub pílený bardolino

PORTA
buk zlatý

PORTA
dub pílený schoko

PORTA
pino aurelio

PORTA
láva

PORTA
čerešňa pegasa

PORTA
jelša americká

PORTA
kubanit
textilná štruktúra

PORTA
dub nelson

BELA
dub pílený schoko

BELA
dub nelson

BELA
medená
metalická

BELA
mušla

BELA
magnólia

BELA
žltá arctic

BELA
avola šampaň

BELA
dub pílený truff el

BELA
pino aurelio

BELA
orech macadamia

Farebné vyhotovenia

PORTA
vanilka

PORTA
sahara

PORTA
jaseň coimbra

PORTA
vanilka patina

PORTA
loire oak 3SC

PORTA BELA

MONA
jaseň coimbra

MONA
dub san remo sand

MONA
dub pílený truff el

MONA
avola šedá

MONA
láva

MONA
sahara

MONA
zlatobiela
metalická

MONA
pino aurelio

MONA
kubanit
textilná štruktúra

MONA
dub nelson

MONA
velvet

MONA
pecan

MONA

LEANDRA
dub winchester

LEANDRA
vanilka

LEANDRA
buk gold

LEANDRA
jaseň coimbra

LEANDRA
pecan

LEANDRA
dakar

LEANDRA
žltá arctic

LEANDRA
loire oak 3SC

LEANDRA
loire oak 2SC

LEANDRA
čerešňa pegasa

LEANDRA
jelša americká

LEANDRA
dub san remo sand

LEANDRA
dub pílený truff el

LEANDRA
kubanit
textilná štruktúra

LEANDRA
dub nelson

LEANDRA
láva

LEANDRA
orech macadamia

LEANDRA
dub pílený schoko

LEANDRA
pino aurelio

LEANDRA

CARMEN
dub pílený truff el

CARMEN
dub san remo sand

CARMEN
avola šampaň

CARMEN
avola šedá

CARMEN
biela arctic

CARMEN
orech macadamia

CARMEN
medená
metalická

CARMEN
dub nelson

CARMEN
láva

CARMEN
dub pílený schoko

CARMEN
kubanit
textilná štruktúra

CARMEN
pino aurelio

CARMEN
vanilka

CARMEN
žltá arctic

CARMEN
magnólia

CARMEN
pecan

CARMEN
clove

CARMEN
sahara

CARMEN
buk gold

CARMEN
orech noce

CARMEN
čerešňa pegasa

CARMEN

VANILA
vanilka
/dub gold

VANILA
vanilka
/ čerešňa pegasa

VANILA

LADA
biela arctic

LADA
magnólia

LADA
sahara

LADA
kubanit
textilná štruktúra

LADA
clove

LADA
camel

LADA



MANILA
jaseň coimbra

MANILA
buk gold

MANILA
láva

MANILA
biela arctic

MANILA
mušla

ASTORIA
biela arctic

MANILA
dakar

MANILA
clove

ASTORIA
mušla

ASTORIA
vanilka patina

ASTORIA
orech macadamia

ASTORIA
čerešňa pegasa

ASTORIA
pino aurelio

ASTORIA
jelša americká

ASTORIA
buk gold

ASTORIA
dub pílený bardlino

MANILA
vanilka patina

MANILA
pecan

MANILA
magnólia

Farebné vyhotovenia

MANILA

BIBIANA
dakar

BIBIANA
pino aurelio

BIBIANA
dub pílený schoko

BIBIANA
dub winchester

BIBIANA
jelša americká

BIBIANA
vanilka patina

BIBIANA

KATY
dakar

KATY
biela arctic

KATY
vanilka patina

KATY
buk gold

KATY
dub pílený schoko

KATY
orech macadamia

KATY
pino aurelio

KATY
dub pílený bardolino

KATY
dub winchester

KATY ASTORIA

PAULA
pecan

PAULA
magnólia

PAULA
dakar

PAULA
žltá arctic

PAULA
vanilka patina

PAULA
dub pílený truff el

PAULA
čerešňa pegasa

PAULA
láva

PAULA
pino aurelio

PAULA
orech macadamia

PAULA
dub pílený schoko

PAULA
dub nelson

PAULA
jaseň coimbra

PAULA
camel

PAULA
buk gold

PAULA
dub hrčatý

PAULA
dub san remo sand

PAULA

RADUZA
vanilka
dýha

RADUZA

mramor perlino valentino grau

tropica beigetivoli béžové

samantha granit 
sand

valeta sand

titanium

metallo grau 
braun

biela

isodora béžovátrento béžováčierna

santuro antracidmarmor hnedýmarmor 
bielošedý

santuro light 
grey

dub pílený truff el orech

dub bardolino 
schoko

atumn plum

stab holz hell

malawi hnedé dub pílený bardolino

*UPOZORNENIE! 

Možnosť výberu pracovnej 

dosky s POSTFORMINGOM

alebo s ABS hranou.

*UPOZORNENIE! 

Možnosť výberu pracovnej 

dosky

iba s ABS hranou.

stardust biely 
vysoký lesk

imeneo svetlé 
vysoký lesk

stardust čierny 
vysoký lesk

*

*

*

*

**

* * *

PRACOVNÉ DOSKY

jelša americká

čerešňa pegasa orech macadamia

dub pílený schoko

biela arctic vanilka

strieborná

buk goldjaseň coimbra

vanilka patina

grafi t

dub pílený bardolino

pino aurelio

dub winchester

dub pílený truff el

KORPUSY

Korpusy a pracovné dosky

decodom®

KUCHYNE A NÁBYTOK



Prečo si vybrať

Tradícia

U nás je vždy

na prvom 

mieste.

Kuchyne 

overené časom. 

Carmen - hit 

roku 1974.

Zákazníci

Spoločnosť DECODOM získala

najvyššie ocenenie udeľované

nadáciou Slovak Gold

Grand Prix Slovak Gold

za výborné hospodárske

a ekonomické výsledky.

Spoločnosť DECODOM získala 

certifi kát

Slovak Gold Exclusive

za výborné hospodárske 

a podnikateľské výsledky.

Kuchyne decoplan získali

certifi kát Slovak Gold

za prínos a výnimočnosť na trhu.

Medzinárodná  hodnotiaca 

spoločnosť Bisnod na základe 

ekonomických výsledkov, pozície 

na trhu a ďalších parametrov 

udelila spoločnosti DECODOM 

certifi kát AAA.

Komisia expertov Brand Council

na základe verejného prieskumu 

udelila spoločnosťi DECODOM 

ocenenie

Slovak Superbrands 2013 a 2014.

Medzinárodná  hodnotiaca

2013

Vaša spokojnosť 

je našou 

odmenou.

Odborníci ocenili 

našu prácu 

a nábytok.

Chránime 

vaše právo na 

kvalitné výrobky.

Investujeme 

do nových 

technológií.

Spolupracujeme 

s najlepšími 

v odbore.

Sme vždy blízko 

a pripravení 

pomôcť.

Naozaj veľa 

možností pre 

vaše bývanie.

Sme zohratý 

kolektív 

s jedným cieľom.

Nie je cena ako 

cena.

My hráme čistú 

hru.

Každý rok 

prinášame 

desiatky 

noviniek.

Zelená farba 

v našom logu 

nie je náhodou.

Kvalita

Vyrobené ľuďmi

Výroba

Ekológia

Široká ponuka

InovácieCena Dodávatelia

Služby Ocenenia

Záruka

Užívajte si náš 

nábytok bez 

starostí.

Životnosť

deco plan
2015

Kuchyne na mierudecodom®

KUCHYNE A NÁBYTOK



PRIAMA

(LINEÁRNA)

- je vhodná pre menšie domácnosti, vybavená najnutnejším 

úložným priestorom

- pre použitie jednou alebo dvoma osobami naraz

- je dobré zakomponovať vstavané spotrebiče a využiť všetok 

dostupný priestor a zväčšiť tak pracovnú plochu

1

Ako na kuchyňu
Veľmi dôležitým prvkom dnešnej 

moderne riešenej kuchyne je aby správne 

zapadla do obytného priestoru. Pre dobre 

fungujúcu kuchyňu je nevyhnutné aby 

dokázala maximálne využiť priestor s čo 

najväčšou úžitkovou plochou. Zároveň 

však musí byť zabezpečený dostatočný 

priestor pre voľný pohyb.

Pred tým, ako sa pustíte do samotnej realizácie novej kuchyne, mali by ste sa dôkladne pripraviť a vyjasniť 

si odpovede na základné otázky.

2. Usporiadajte priestor

Ako má kuchyňa nadväzovať na jedálenskú 

časť? Bude prepojená s obývačkou? Kde bude 

umiestnený jedálenský stôl? Koľko denného 

svetla je v kuchyni? Kde asi budete potrebovať 

osvetlenie naviac?

4. Prineste si obrázky

Prineste si fotky priestoru, do ktorého bude 

kuchyňa osadená. Náš poradca získa lepšiu 

predstavu a bude môcť pracovať s detailami, 

ktoré sa vám možno nezdajú dôležité. Ak ste našli 

obrázky kuchyne, ktorá sa vám páči, prineste si 

ich tiež.

6. Navrhnite si kuchyňu sami

Ak si chcete navhnúť kuchyňu sami, aj pre 

vás máme riešenie. Náš plánovač kuchýň 

DECOPLANNER na stránke www.decodom.sk 

vám pomôže vytvoriť kuchyňu z pohodlia vášho 

domova. Ušetríte tým čas a zjedndušíte samotné 

objednávanie.

1. Premyslite si funkciu

Koľko členov má vaša domácnosť? Ako často 

varíte? Čo všetko a v akých množstvách budete 

v kuchynskej linke skladovať? Aké spotrebiče 

používate? (ak prerábate starú kuchyňu). Aké 

nové spotrebiče by ste si chceli kúpiť?

3. Premyslite si rozpočet

Koľko asi chcete do kuchyne investovať? 

Podľa vášho rozpočtu vám poradca navrhne to 

najvýhodnejšie riešenie pre vás. Aby vaša kuchyňa 

spĺňala všetky požiadavky na funkčnosť musí 

obsahovať technické riešenia, ktoré sú v rôznej 

cenovej hladine.

5. Zamerajte miestnosť

Najdôležitejším bodom v príprave podkladov je 

vypracovanie základného nákresu priestoru - 

od pôdorysu až po inžinierske siete. Ak si na to 

netrúfate alebo nemáte čas, využite našu službu 

ZAMERANIE PRIESTORU.

Aby kuchyňa dokonale zapadla do vášho bytu či domu, potrebujeme spolu s vami pripraviť presný plán. 

Zakresliť detailný pôdorys miestnosti, zamerať inžinierske siete, odmerať stropy a rôzne výklenky. Na 

základe takéhoto vstupu spoločne s vami pripravíme kuchyňu na mieru.

Zamerajte steny a prekážky na stenách.

Zamerajte svetlú výšku miestnosti, zakreslite 

rozmiestnenie a smer otvárania okien 

(šírku okna, výšku okna, výšku od podlahy 

po  parapet). Tiež zakreslite balkónové dvere, 

dvere na terasu, vstupné dvere. Zadajte  

rozmery všetkých vyčnievajúcich stĺpov, 

stavebné nerovnosti, niky, výklenky, stúpačky 

a pod. Ak sú v miestnosti radiátory zadajte ich 

rozmery a umiestnenie.

Zamerajte inžinierske siete.

Elektrické rozvody, inštalácie vody a plynu, 

ktoré zostanú vo vašej novej kuchyni. 

Pri novostavbách alebo úplnej rekonštrukcii sa 

v prvom kroku musí urobiť návrh kuchyne a na 

jeho základe vám poradca vypracuje  projekt 

najvhodnejšieho umiestnenia elektroinštalácií 

a rozvodov. Obklady sa väčšinou so zmenou 

dispozície menia, no pre istotu si ich môžete 

tiež zakresliť.

  Zameranie priestoru.

  Pracovné zóny v kuchyni.

  Dispozičné riešenia.

Nakreslite pôdorys.

Nič zložité, stačí jednoduchý obrázok s ceruzkou 

a pravítkom, prípadne na počítači. Nezabudnite 

poznamenať jeho základné rozmery! V prípade, 

že máte byt apartmánového typu, zakreslite 

aj priestor jedálne a obývačky. Kde presne 

bude stáť kuchyňa? Akú máte predstavu o jej 

veľkosti?

Každá činnosť, ktorú je potrebné vykonávať v kuchyni si vyžaduje 

svoje miesto. Preto rozdeľujeme kuchyňu na viaceré zóny podľa druhu 

činnosti, ktoré v nej uskutočňujeme. Správne usporiadanie kuchyne 

je dôležité nielen pre úsporu času, ale hlavne na zníženie námahy pri 

samotnej príprave jedla. 

Aby všetko fungovalo

ZÓNA UMÝVANIA

Centrom tejto zóny je drez, v ktorom 

sa umývajú potraviny pred samotnou 

prípravou pokrmov. Čistia sa tu 

pomôcky po  varení a umýva sa riad. 

Súčasťou môže byť umývačka riadu 

alebo drtič odpadu.

ZÓNA ODKLADANIA 

V tejto zóne sa  odkladá nespočetné 

množstvo potrebného riadu, 

kuchynského náradia, skla, porcelánu 

a malých elektrospotrebičov. Rozumne 

a prehľadne zorganizovaný odkladací 

priestor je preto nevyhnutnosťou.

ZÓNA PRACOVNÁ 

Táto zóna slúži na samotnú prípravu 

jedla. Čistenie, krájanie, miešanie, 

zdobenie, miesenie, hnietenie, 

vaľkanie, vykrajovanie a  množstvo 

iných činností si vyžaduje dostatočný 

priestor.

ZÓNA VARENIA

Súčasťou tejto zóny je varná plocha, 

elektrická rúra (sporák) a odsávač pár, 

príp. mikrovlnka. To znamená, že slúži 

k  samotnej tepelnej úprave pokrmov 

(varenie, smaženie, pečenie a ohrev).

ZÓNA SKLADOVANIA

Je to zóna, v ktorej sa uskladňujú 

čerstvé, chladené, mrazené a trvanlivé 

potraviny. Preto je v nej umiestnená 

chladnička, mraznička, potravinová 

skriňa alebo menšie výsuvné systémy 

slúžiace k uchovaniu potravín.

ZÓNA PRACOVNÁ

ZÓNA VARENIA

ZÓNA UMÝVANIA

ZÓNA SKLADOVANIA

ZÓNA ODKLADANIA

POLOSTROVNÁ 

(TVAR „G“)

- je ďalším spôsobom vytvorenia celistvej kuchynskej plochy 

vo veľkej kuchyni

- predĺžením pracovnej dosky získame jedálenský pult alebo 

miesto pre jednu z hlavných činností

- opticky predeľuje priestor na pracovný a obývací

OSTROVNÁ

- vhodná len do väčších priestorov

- ostrov vytvára oddelenú pracovnú plochu, ktorú možno 

využiť na skladovanie riadu, na varenie alebo umývanie

- musí byť dostupný zo všetkých strán, dobre navrhnutý 

ostrov zabraňuje zbytočnému obchádzaniu dookola

ROHOVÁ

(TVAR „U“)

- ponúka maximum úložného priestoru a pracovnej plochy

- je vhodný aj pre členenie veľkých priestorov na pracovnú 

a jedálenskú časť

- pracovné zóny je nutné umiestniť od seba v dostatočnej 

vzdialenosti

- veľmi vhodná do stredne veľkých domácností, umožňuje 

ľahký dosah od pracovnej plochy na obe strany

- dobre funguje s obývacím priestorom začleneným v tej istej 

miestnosti a tiež odstraňuje nedostatok stenovej plochy

PARALELNÁ 

(DVOJSTRANÁ)

- oproti sebe dve zostavy poskytujú najlepšie využitie 

priestoru, vyhovuje priechodným kuchyniam v nie veľmi 

širokých priestoroch

- rozmer komunikačného priestoru medzi spodnými skrinkami 

by mal byť minimálne 1,2 m

V kuchyni ho tvoria tri pracoviská 

vzájomne prepojené hlavnými činosťami.

Bez nich sa nezaobíde žiadna kuchyňa.

ROHOVÁ

(TVAR „L“)

PRACOVNÝ 

TROJUHOLNÍK

3

5

2

4 6

Využite naše profesionálne služby. Všetko rýchlo, jednoducho, na jednom mieste a hlavne bez problémov

  Ako sa pripraviť.

  Služby



Staňte sa dizajnérom vlastného nábytku
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KUCHYNE A NÁBYTOK

Za všetkým prelomovým a úspešným stála vždy jednoduchá myšlienka a pri našej nábytkovej sérii ROUTE to 

bolo rovnako. Základnou myšlienkou bolo vytvoriť moderný a originálny nábytok, ktorý vás nebude v ničom 

obmedzovať a bude ladiť s našimi najúspešnejšími kuchyňami z programu Decoplan. Pri sérii ROUTE si sami 

môžete určiť výsledné farebné prevedenie, dizajn prednej plochy či dokonca úchytku. Séria ROUTE je vytvorená pre 

moderne zmýšľajúceho človeka, ktorý reaguje na podnety doby, sleduje nábytkové trendy, nebojí sa individuality 

a experimentov vo svojom interiéri. Sériu ROUTE defi nuje originalita a možnosť ľubovoľnej kombinácie, z ktorej 

môžete vytvoriť naozaj čokoľvek. Obývačku, solitér do jedálne alebo knižnice, prvok do detskej izby, predsieň. 

Vďaka nábytkovej sérii ROUTE si zvolíte vlastnú cestu pri zariaďovaní vášho domova.
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Prehľad produktov série ROUTE

Skrinka horná nízka 

1-dverová

š/v/h: 600/512/315 mm

Typ 25

Akcentový regál - spodný 

s prechodkou na káble

švh: 900/384/420 mm

Typ 37 TV

Akcentový regál - horný

š/v/h: 600/1088/335 mm

AR 60-1088

Akcentový bok k horným 

skrinkám

pre TYP 26,27

š/v/h: 22/752/335 mm

A 335x752

Skrinka horná výklopná

kovanie AVENTOS HKS (BLUM)

š/v/h: 900/352/315 mm

Typ 21

Skrinka horná vysoká

1-dverová

š/v/h: 450/1088/315 mm

Typ 28

Akcentový regál - horný

š/v/h: 600/352/335 mm

AR 60-352

Vykrývací bok k horným 

skrinkám

pre TYP 26,27

š/v/h: 16/704/335 mm

VB 704x335

Skrinka horná výklopná, zasklená

s hliníkovým rámom AL2

š/v/h: 900/352/315 mm

Typ 21 AL2

Skrinka horná sklopné dvere

kovanie DUO (BLUM)

š/v/h: 900/384/400 mm

Skrinka horná vysoká

1-dverová

š/v/h: 450/1088/400 mm

Typ 31 Typ 33

Akcentový regál - horný

š/v/h: 600/512/335 mm

AR 60-512

Vykrývací bok k spodným 

skrinkám

pre TYP 31,32

š/v/h: 16/384/420 mm

VB 384x420

Skrinka horná výklopná

kovanie AVENTOS HKS (BLUM)

š/v/h: 1200/352/315 mm

Typ 23

Skrinka horná vysoká

1-dverová

š/v/h: 600/1088/315 mm

Typ 29

Akcentový regál - horný

š/v/h: 900/352/335 mm

AR 90-352

Vykrývací bok k horným 

skrinkám

pre TYP 28,29

š/v/h: 16/1088/335 mm

Vykrývací bok k horným 

skrinkám

pre TYP 33,34

š/v/h: 16/1088/420 mm

TV panel s otvorom pre káble

š/v/h: 1200/900/100 mm

TV panel s otvorom pre káble

š/v/h: 1800/900/100 mm

Zadný panel

š/v/h: 2700/900/16 mm

VB 1088x335 VB 1088x420

TYP 41 TYP 42 TYP 43
Skrinka horná výklopná, zasklená 

s hliníkovým rámom AL2

š/v/h: 1200/897/315 mm

Typ 23 AL2

Skrinka horná sklopné dvere

kovanie DUO (BLUM)

š/v/h: 1200/384/400 mm

Skrinka horná vysoká

1-dverová

š/v/h: 600/1088/400 mm

Typ 32 Typ 34

Akcentový regál - horný

š/v/h: 450/704/335 mm

AR 45-704

Typ 27
Skrinka horná

1-dverová

š/v/h: 600/704/315 mm

AR 45-352
Akcentový regál - horný

š/v/h: 450/352/335 mm

VB 512x335
Vykrývací bok k horným 

skrinkám

pre TYP 25

š/v/h: 16/512/335 mm

A 420x384
Akcentový bok k spodným 

skrinkám

pre TYP 31,32

š/v/h: 22/384/420 mm

Typ 26
Skrinka horná

1-dverová

š/v/h: 450/704/315 mm

Typ 38 TV
Akcentový regál - spodný 

s prechodkou na káble

švh: 1200/384/420 mm

VB 352x335
Vykrývací bok k horným 

skrinkám

pre TYP 21,22,23,24

š/v/h: 16/352/335 mm

A 335x1088 A 420x1088
Akcentový bok k horným 

skrinkám

pre TYP 28,29

š/v/h: 22/1088/335 mm

Akcentový bok k horným 

skrinkám

pre TYP 33,34

š/v/h: 22/1088/335 mm

Skrinka horná sklopné dvere

kovanie DUO (BLUM)

š/v/h: 900/352/315 mm

Typ 22

Akcentový regál - spodný

š/v/h: 900/384/420 mm

Typ 35

Akcentový regál - horný

š/v/h: 600/704/335 mm

AR 60-704

Akcentový bok k horným 

skrinkám

pre TYP 21,22,23,24

š/v/h: 22/400/335 mm

A 335x400

Typ 23
Skrinka horná sklopné dvere

kovanie DUO (BLUM)

š/v/h: 1200/352/315 mm

Typ 36
Akcentový regál - spodný

š/v/h: 1200/384/420 mm

AR 45-1088
Akcentový regál - horný

š/v/h: 450/1088/335 mm

A 335x560
Akcentový bok k horným

 skrinkám

pre TYP 25

š/v/h: 22/560/335 mm

decodom®

KUCHYNE A NÁBYTOK



Výroba nábytkových svietidiel

www.furnika.pl

Výroba alu profi lov a svietidiel

www.salu.cz

Výroba paliet, DVD, LDTD

www.drevonaexport.sk

Výroba plastových profi lov 

na rámy sklených dverí

www.jamiz.com.pl

Výroba nábytkových a bytových 

kovaní (úchytky, vešiaky ...)

www.knk.sk

Výroba nábytkových a bytových 

kovaní (úchytky, nohy, ...)

www.schwinn-gmbh.de

Výroba nábytkových a bytových 

kovaní (úchytky, vešiaky, ...)

www.grimme.at

Výroba hliníkových dvierok 

a nábytkového kovania (závesy, 

výsuvy, ...)

www.interexplus.sk

Výroba  nábytkových kovaní (zá-

suvky, zásvesy, výklopy, ostatné 

kovania)

www.dextrade.sk

Predaj spojovacích materiálov 

(skrutka, konfi rmáty, matice ...)

www.visimpex.com

Výroba nábytkových svietidiel

www.hlt.pl

Výroba nábytkových kovaní

www.kesseboehmer.de

Laminované drevotrieskové dosky, 

pracovné dosky, drevovláknové 

dosky  

www.egger.com

Laminované drevotrieskové dosky

www.bucina-ddd.sk

Výroba a distribúcia nábytkového 

osvetlenia

www.skoff .com.pl

Výroba nábytkových hrán

www.hranipex.sk

Laminované drevotrieskové dosky

www.ddl.cz

Distribučná spoločnosť 

s velkoplošným materiálom

www.zvoimpex.it

Výroba a distribúcia

LDTD/DVD 

www.pfl eiderer.com

Výroba nábytkových kovaní 

(zásuvky, závesy, výklopy, ...)

www.blum.sk

Podnože, tesniace lišty, závesné 

programy a kovania.

www.starttrading.it

Výroba nábytkových kovaní 

(zásuvky, závesy, výklopy, ostatné 

kovania) 

www.hettich.com

Výroba nábytkových kovaní 

(zásuvky, závesy, výklopy ...)

www.fgv.it

Výroba vákuovolisovanej 

nábytkovej fólie

www.partner-bis.pl

Výroba a oplášťovanie MDF profi -

lov (ozdobné rímsy)

www.bog-mar.com.pl

Výroba nábytkových hrán

www.varex.sk

Skladovanie a predaj nábytkových 

hrán

www.portax.sk

Fólie na vákuové lisovanie pred-

ných plôch

www.hornschuch.de

Fólie na vákuové lisovanie pred-

ných plôch

www.renolit.com

Základným predpokladom kvalitnej kuchyne sú prvotriedne materiály vstupujúce do procesu výroby. Pretože 

ani precízna a kontrolovaná výroba nedokáže zachrániť kuchyňu ak je vyrobená z nekvailtných materiálov. My 

do kvality neustále investujeme, preto sú v našich výrobkoch komponenty iba od renomovaných značkových 

výrobcov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Vstupné materiály a komponenty pravidelne kontrolujeme a preto 

vždy spĺňajú prísne európske normy. 

Dodávatelia

Drezy pre domácnosť, batérie, 

systémy triedenia odpadu

a drviče odpadu

www.blanco.sk

Výroba a predaj nábytkového 

kovania

www.mivokor.cz

Výroba a predaj drezov a batérií

www.franke.com

Výroba a predaj dizajnových 

odsávačov pár.

www.faber.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.nardi.sk

Odsávače pár

www.kastell.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.amica-spotrebice.cz

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.aeg-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.zanussi-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.indesit.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.hotpoint.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.bosch-home.com

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.bauknecht.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.siemens-home.com

Výroba a oplášťovanie 

zásuvkových profi lov (demont 

zásuvky)

www.pronap-sro.cz

Výroba polystyrénu

www.temposro.eu

Výroba pastových výliskov 

a nábytkových komponentov

www.interier-plast.sk

Výroba obalových materiálov 

(kartóny, krabice, debny ...)

www.mtmobaly.sk

Výroba vlnitej lepenky 

www.lauris.sk

Výroba obalových materiálov 

www.mapo.sk

Výroba prírezov, kartóny

www.toprefal.sk

Výroba nábytkových nožičiek

www.akcesplast.sk

Kancelárske potreby,

streč fólia

www.pap-pex.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.mora.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.gorenje.sk

Jednoduchý nákup na splátky

www.quatro.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 

a vstavaných elektrospotrebičov

www.whirlpool.sk

Výroba nábytkových skiel

www.kuetemeier-gmbh.de

Výroba polystyrénu

www.agrostyro.sk

Výroba, spracovanie a opracovanie 

skla

www.sklotvar.sk

Výroba, spracovanie a opracovanie 

skla

-----------

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

VYDANIE 01/2015

Váš predajca:
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decodom@decodom.sk 

www.facebook.com/Decodom

bezplatná infolinka 0800 300 333
www.decodom.sk

E-shop

Slovenský výrobca nábytku

DECODOM, spol. s r.o. 

Pílska 7,

955 13 Topoľčany


