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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.

LIVE CHAT 
Online služby zákazníkom.

www.decodom.sk

ODBORNÁ MONTÁŽ
Nechajte montáž nábytku 
na profesionálov a získajte 

trojročnú záruku.

ZAMERANIE
Radi vám pomôžeme  

s plánovaním nového interiéru 
priamo u vás doma.

PLATBA KARTOU
Pre vaše pohodlie  

a bezpečnosť akceptujeme 
všetky druhy platobných 

kariet.

ATYP
Vybrané skrinky vieme 

rozmerovo upraviť podľa 
Vašich potrieb.
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Priestor
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.

Tilia

Kuchyňa Tília získala Cenu veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2016
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ELECTROLUX EKM 4600
kuchynský robot je moderný  
a komfortný pomocník  
do každej kuchyne, výkon 1000 W, 
darček mlynček na mäso  
v hodnote 99€ zdarma
359€

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

vanilka 
lakovaná
vysoký lesk

chilli lakovaná
vysoký lesk

Spodné 
závesné 
skrinky

Výklopné 
kovanie  
s doživotnou 
zárukou

Praktická sklenená 
zástena, za varný panel
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Šťastie
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.

Iris

Cena veľtrhu za kvalitné 
vyhotovenie kuchýň

12 13



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 lesk

CONCEPT RK 4060
rýchlovarná kanvica,
moderná kombinácia skla a nerezu
s nastavením teplôt, farebné 
podsvietenie
objem: 1,8 l
38,99€

Dvierka 
otvárané 
dotykom

Protišmyková 
úprava 
výsuvných 
poličiek

Laserová technológia
olepovania hrán
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Tempo veľkomesta máte pod kontrolou. 
Kráľovstvo je vaše. 
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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

bordová
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

sahara mat

maria rose
vysoký lesk

magnólia

dub pílený 
bardolino

kubanit
textilná 
štruktúra

vanilka dekor
vysoký lesk

petrol

biela arctic 

láva

dub pílený 
truffel

brest bielený
vysoký lesk

pecan

mušla

san remo sand

orech 
macadamia

grafit
vysoký lesk

kráľovská 
modrá
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

čierna dekor
vysoký lesk

grafit 

žltá arctic

jaseň coimbra

dub arlington

agát šedý
vysoký lesk

pino aurelio

Dakar

dub nelson

dub bardolino 
schoko

marigold
vysoký lesk

Zadný panel dokonale 
zladený s pracovnou doskou

Plne 
integrovaný 
odsávač

Skrytá 
vnútorná 
zásuvka
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TESCOMA TEO TONE
kanvica s vyluhovacím sítkom, 
1,2 l
13,99€

ISTANBUL 285 HB 
pohár z číreho skla
1,69€



Nechajte sa strhnúť prúdom emócií. 
Hviezda práve prichádza.Radost
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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. Elis
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Vanilka
vysoký lesk

Biela 
vysoký lesk

Biela arctic

Malina 
vysoký lesk

Vanilka dekor
vysoký lesk

Bordová
vysoký lesk

Čierna dekor
vysoký lesk

Červená
vysoký lesk

Kapučíno
vysoký lesk

Čierna
vysoký lesk

Maria rose

Mušľa

Petrol

Dub pílený
bardolino

Láva

Orech 
macadamia

Dakar

Jaseň coimbra

Grafit

Dub pílený
truffel
/1FDT/

Kráľovská
modrá
vysoký lesk

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
699€
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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
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Príborník 
z kvalitného kovu

Závesné skrinky

ivory 
vysoký lesk

biela 
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk pino aurelio san remo 

sand 

maghreb coco bolodub pílený 
bardolinodub nelson madeira oliva sevilladub pílený 

truffel

ALIANA S
sklenená nadčasová váza  
v zelenom odtieni
7,5 x 10,5 cm
8,99€
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Zamilujte sa do elegantných 
tvarov a príťažlivých farieb. 
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Gala
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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ORAVA RM-251 A
elegantný tyčový mixér  
s príslušenstvom, malý, ale silný 
pomocník s výkonom 450 W
25,99€

ivory 
vysoký lesk

biela 
vysoký lesk

šedá 
vysoký lesk

limetka 
vysoký lesk pino aurelio san remo 

sand 

maghreb coco bolodub pílený 
bardolinodub nelson madeira oliva sevilladub pílený 

truffel

Dizajnová 
integrovaná 
úchytka

Decentné osvetlenie 
otvorených regálov
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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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dakar piesková oranžováavokádo červená baklažán 

jaseň coimbra dub canyon dub pílený 
bardolino

dub bardolino 
schoko

grafituni metalic 
gold 

woodline 
creme dub nelson dub arlington woodline 

mokkapino aurelio

Praktické 
osvetlenie 
zásuviek

FIDO
hermetické dózy,
rôzne veľkosti
od 2,99€
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Dajte bývaniu nový impulz 
a prebuďte svoju vášeň. 
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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.

Carmen
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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 clovežltá arctic

Láva

Dub nelson Dub pílený
truffel

san remo 
sand 

Kubanit textilná 
štruktúra

Avola šampaň

Dub bardolino 
schoko

PecanPino aurelio Buk gold Čerešňa

Avola šedá

Orech 
macadamia

Magnolia

DE’LONGHI ECAM 350.15 B
plnoautomatický kávovar, 
exkluzívne čierne prevedenie  
a dynamický dizajn
599€
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Večnosť
Legendy sú večné vďaka  poctivej práci 
a dizajnu. Majte aj vy svoju legendu. 

52 53



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.

Leandra
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žltá arctic

dub pílený 
truffel

vanilka

dub nelson

pino aurelio

čerešňa

dakar

jelša americká

pecan

dub 
winchester

san remo sandbuk gold

láva

jaseň coimbra

orech 
macadamia

loire oak 2SC

kubanit
textilná 
štruktúra

loire oak 3SC

dub bardolino 
schoko

Jedálenský stôl 
z pracovnej dosky? 
Prečo nie

Praktická 
zástena 
za varnou 
doskou

Riešenia 
pre každý 
roh

WILSON C 
strieborné dekoratívne ovocie,  
trvácne/večné ako kuchyňa Leandra
jablko 6,99€
hruška 2,99€
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Zachovajte vaše zážitky aj pre budúcnosť. 
Inšpirácia je všade okolo nás. 
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Jednoducho vám 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. 

Paula
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dakaržltá arctic

magnóliapecan

dub 
arlington

san remo 
sand 

orech 
macadamia

dub nelson

láva

čerešňa

vanilka 
patinapino aurelio 

buk gold

dub pílený 
truffel

dub 
bardolino 
schoko

jaseň 
coimbra

CONCEPT RK 3154
elegantná nerezová kanvica 
vo farbe horká čokoláda, 
objem 1,7 l
32,99€

Plnovýsuvné zásuvky  
s integrovaným tlmením

Široký výber závesných 
programov

Otvorené niky vizuálne 
spestria každú kuchyňu
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Úspech
Krok za krokom vybudujte svoj domov. 
Začnite hneď. 
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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.
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sahara matvanilka vanilka 
patina

pino 
aurelio

jaseň 
coimbra

loire oak 
3SC

loire oak 
2SC

čerešňa
/FCNP/ 

dub 
bardolino 
schoko

kubanit
textilná 
štruktúra

dub nelson
dub pílený 
bardolino

jelša 
americká lávabuk gold

Príborníky 
z kvalitných 
plastov

TESCOMA VIRGO
elegantný a prakticky mlynček  
na soľ a korenie,
výška 14 cm
1ks za 13,99€
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Domov
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.

atyK
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dakar

dub pílený 
bardolino

vanilka 
patina
/9FVP/

orech 
macadamia

pino aurelio

dub 
winchester

buk gold

dub 
bardolino 
schoko

biela 
vysoký lesk

Štýlový drážkovaný 
zadný panel

Neviditeľný spoj 
pracovných dosák

Dekoračné 
pilastrové lišty

JOHANNA
sklenená váza  
s nádychom jemnosti
39,99€
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Skutočnú silu prírody máte 
na dosah. Objavujte.  

Dobrodružstvo
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Radúza

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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HARRIET
Dóza na zemiaky. Chcete mať vaše zemiaky 
neustále po ruke? Objavte túto smaltovanú 
dózu s pokrievkou pripomínajúcu hrnce našich 
babičiek z kolekcie HARRIET s nápisom 
POTATOES
69,90€

dýha vanilka

Využite neprístupné 
rohy v kuchyni

Všetko má 
svoje miesto

Tradičný príborník

Štýlová výplň 
presklených dvierok
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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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vanilka 
patinapino aurelio

jelša 
americká

dub 
winchester

dub 
bardolino 
schoko

dakar

Výsuvné prútené koše

štýlové 
zásuvky

GORENJE MO4250CLI
voľne stojaca mikrovlnná rúra
v jedinečnom retro štýle, 
mikrovlnný ohrev + gril, 
objem 20 l
149€
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Tradícia
Spoznajte generáciami overené 
hodnoty a rozvíjajte ich ďalej.
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Astória
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 buk golddub pílený 

bardolino
jelša 
americká

orech 
macadamia

čerešňa mušlabiela arctic

Drez do rohu?
Prečo nie

Užitočný otočný 
odpadkový kôš  
s úložným priestorom

CONCEPT RK 0010NE
rýchlovarná keramická kanvica 
v nadčasovom dizajne, 
objem 1 l
24,99€
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Istota 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.

Dona
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šedápiesková san remo 
sand

pino 
aurelio

dub 
nelson

Kamený drez, 
farebne zľadený  
s pracovnou doskou

TESCOMA VIVA
súprava riadu má čisté 
línie, ideálne do každej 
kuchyne
10 dielov
189€
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Múdrosť
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. 

Lada
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magnóliabiela 
arctic clovesahara mat

kubanit
textilná 
štruktúra

Kam s drobnosťami? Farebne 
zľadené 
podnože  
so skrinkami 
a pracovnou 
doskou 

Úsporné LED 
osvetlenie

OFELIA
Jemná porcelánová  
23 dielna obedová súprava
99,90€
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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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pecanmagnólia jaseň 
coimbra

vanilka 
patina buk gold láva

mušlabiela arctic clovedakar

ABELLA
keramický džbán využiteľný 
nielen ako dekorácia
52,90€

Na detailoch 
záleží

Dokonalý 
prehľad  
o zásobách

Dokonalý 
prehľad  
v zásuvkách
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Prekročte horizont všednosti. 
Vytvorte nového človeka. 

Cesta
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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

CRACK 
luxusná fľaša a poháre  
s krištáľového skla

fľaša 0,9 l 49,99€
poháre na whisky 310 ml
(6ks) 38,99€
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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

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

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

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 PL M PL M PLM 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 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

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

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

M PL

M PL

M PL M PL

M PLM PL 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 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

M PL M PL M PL M PL M PL

M PL M PL M PL

M PL

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 potrieb120 121



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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Andano 500IF/A
spodná skrinka od 600 mm
rozmer drezu: 540 x 500 mm
hĺbka vaničky: 190 mm

538 €      409 €

Tera
prevedenie batérie: leštená 
mosadz a chróm
otáčateľná o 360°
vhodná k vidieckemu štýlu

297 €      225 €

Mida
prevedenie batérie: chróm/9 farieb 
SILGRANIT®-Look
páková zmiešavacia batéria
otáčateľná o 360°

143 €      109 €

Select 60/2
spodná skrinka od 600 mm
kvalitný plnovýsuv
nosnosť 50 kg
dojazdy s tlmením
2 triediace koše 
/1 x 30 l kôš a 1 x 19 l kôš/

248 €      173 €

Tipo XL 6 S
spodná skrinka od 600 mm
rozmer drezu: 950 x 500 mm
hĺbka vaničky: 180 mm

212 €      159 €

Zia 9 E 
spodná skrinka od 900 x 900/600 mm
rozmer drezu: 930 x 510 mm
hĺbka vaničky: 180/27 mm
prevedenie drezu: 9 farieb 
SILGRANIT® PuraDur®

379 €      289 €

Zia 5 S
spodná skrinka od 500 mm
rozmer drezu: 860 x 500 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb 
SILGRANIT® PuraDur®

284 €      209 €

Zenar 45 S
spodná skrinka od 450 mm
rozmer drezu: 860 x 510 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb  
SILGRANIT® PuraDur®
s excentrickým ovládaním

440 €      369 €

Sona 45 S
spodná skrinka od 450 mm
rozmer drezu: 780 x 500 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb 
SILGRANIT® PuraDur®

286 €      199 €

Elon XL 6 S
spodná skrinka od 600 mm
rozmer drezu: 780 x 500 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb  
SILGRANIT® PuraDur®
s odkvapávacou mriežkou

354 €      269 €

Metra XL 6 S
spodná skrinka od 600 mm
rozmer drezu: 1 000 x 500 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb  
SILGRANIT® PuraDur®

416 €      309 €

Dalago 6
spodná skrinka od 600 mm
rozmer drezu: 615 x 510 mm
hĺbka vaničky: 190 mm
prevedenie drezu: 9 farieb 
SILGRANIT® PuraDur®
s excentrickým ovládaním

360 €      229 €

Vzorkovník farieb 
PuraDur®

antracit sivá skala hliníková metalíza perlovo sivá biela jasmín šampaň tartufo káva



229 €
235 €

MRG 611-62
DREZ VYROBENÝ
NA SLOVENSKU

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 620 × 500 mm
Drez 350 × 425 × 200 mm
Sitkový ventil

169 €
182 €

BSG 611-78/39
DREZ VYROBENÝ
NA SLOVENSKU

Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 × 435 mm
Drez 390 × 355 × 200 mm
Sitkový ventil
4 miesta pre vyrazenie otvoru

199 €
221 €

BFG 611-78
DREZ VYROBENÝ
NA SLOVENSKU

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 780 × 500 mm
Drez 340 × 420 × 200 mm
Sitkový ventil

139 €
158 €

OID 611-62

Spodná skrinka od 450 mm 
Rozmery 620 × 500 mm
Drez 350 × 430 × 180 mm
Sitkový ventil
Pozor! bez otvoru na batériu 
(otvor možno vyvŕtať vykružovacím 
vrtákom priamo pri montáži)

skrytý 
prepad

149 €
173 €

SID 611-78

Spodná skrinka od 500 mm
Rozmery 780 × 500 mm
Drez 350 × 400 × 200 mm
Ventil s excentrom

79 €
91 €

PXN 611-60

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 615 × 490 mm
Drez 350 × 410 × 175 mm
Sitkový ventil
Možnosť objednať otvor pre batériu

Franke
vasA kuchynA prE zivot´́ ´́ ´́

159 €
182 €

SRX 611-86 LB

skrytý 
prepad

Spodná skrinka od 450 mm
Rozmery 860 × 500 mm
Drez 450 × 400 × 190 mm
Sitkový ventil
Možnosť objednať otvor 
pre batériu

79 €
96 €

FC 650.031
Prevedenie Chróm
Páková zmiešavacia
Tlaková
Otočná 120°
Pripojenie Hadičky 30 cm

199 € 129 €
234 € 158 €

FN 0143.031FG 7486.xxx**
Prevedenie Chróm
Páková zmiešavacia
Tlaková
Otočná 360°
Koncovka otočná
Pripojenie Hadičky 30 cm

Prevedenie Chróm/farba
Páková zmiešavacia
Tlaková
Otočná 360°
S vyťahovacou koncovkou 
osadenou perlátorom
Pripojenie Hadičky 45 cm

121.0054.475
Spodná skrinka 400 mm
Objem 30 l
Farba Čierna

Pivot

89 €
104 €

121.0284.027
Spodná skrinka 600 mm, Čelný výsuv
Min. mont. priestor 562 × 399 × 375 mm
Objem 2 × 18 l, Farba Šedá, 2 koše
Triedenie odpadkov 2 triediace koše
1 × vrchnák na 18 l kôš (133.0284.696)
v cene sorteru

Garbo 60-2

Súčasťou sorteru je plnovýsuv 
s tlmením, ktorý zaručuje tichý dojazd. 149 €

160 €



BO 73 CLI 
Multifunkčná vstavaná rúra

449 €

 A

GW 65 CLI  
Plynová varná platňa

329 €

ECK 63 CLI 
Sklokeramická varná platňa

359 € DK 63 CLI  
Komínový odsávač par 

369 €

 D

 D

MO 4250 CLI  
Mikrovlnná rúra

NRK 621 CLI
Kombinovaná chladnička 
s mrazničkou

149 €

679 €

BO 627 INB
Multifunkčná vstavaná rúra

499 €

 A

IC 6 INB 
Indukčná platňa

599 €

GTW 6 INB  
Plynová varná platňa

449 €

WHT68AINB  
Komínový odsávač par 

499 €

BM201INB  
Vstavaná mikrovlnná rúra

329 € MO 25 INB
Mikrovlnná rúra Infi nity 259 €

• Mechanické ovládanie • Objem 67 litrov 
• 11 funkcií rúry • Tlmené zatváranie 
dvierok • Programovacie hodiny – 
odložený štart, dĺžka pečenia, minútka • 
Čiastočne výsuvné teleskopy – 2 úrovne • 
1 hlboký, 1 plytký plech, rošt • Príkon 3,3 
kW • Energetická trieda A • Spotreba el. 
energie (horúci vzduch/konvenčné pečenie) 
0,85/0,92 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
59,5 x 59,7 x 54,7 cm

• Zbrúsené hrany • Extra výkon 
PowerBoost na všetkých zónach • 
BoilControl – automatický ohrev • 
SuperSilent tichá prevádzka • Detská 
zámka • Príkon 7,1 kW/napojenie 380 V 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 9,2 x 59,5 x 
51 cm

• Elektronické ovládanie za dvierkami • LED 
displej • Netto objem chladnička/mraznička 
254/85 l • AdaptTech predĺženie čerstvosti 
potravín • NoFrost Plus • IonAir s Multifl ow 
360° • FreshZone zásuvka s teplotou 
okolo 3° C • Výškovo nastaviteľné police vo 
dverách • Zeleninová zásuvka s reguláciou 
vlhkosti • Rýchle mrazenie • Energetická 
trieda A+ • Hlučnosť 42 dB • Ročná 
spotreba el. energie 311 kWh • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 200 × 60 × 64 cm 

• Mechanické ovládanie • Objem rúry 20 l 
• Lakované vnútro rúry • Keramické dno 
rúry • Ohrev bez otočného taniera • Ohrev 
viacerých jedál naraz • Mikrovlnný výkon/
výkon grilu: 700/800 W • Hlučnosť 58 dB 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 28,5 x 45 x 
36,5 cm

• Mechanické ovládanie • Odťah alebo 
recirkulácia 545 m3/hod. • 3 stupne 
výkonu • Halogénové osvetlenie • Max. 
hlučnosť 64 dB • Extra na dokúpenie - 
UF pre recirkuláciu kód 443072 1 ks • 
Energetická trieda D • Ročná spotreba el. 
energie 119,5 kWh • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 81-114 x 60 x 50 cm

• 4 HiLight varné zóny • Dvojitá kruhová 
zóna • Indikátor zostatkového tepla • 
Lakovaný rám • Rozmery výrobku (vxšxh) 
8,6 x 59,5 x 51 cm • Príkon 6,4 kW/
napojenie 380 V

• Integrované el. zapaľovanie horákov • 
Poistky plameňa horákov • Ergonomické 
rozloženie horákov • WOK horák • 
Liatinové rošty • Rozmery výrobku (vxšxh) 
10,3 x 60 x 51 cm

• Mechanické ovládanie • Objem 67 litrov 
• 8 funkcií rúry • Programovacie hodiny 
– odložený štart, dĺžka pečenia, minútka • 
Čiastočne výsuvné teleskopy – 2 úrovne • 
1 hlboký, 1 plytký plech, rošt • Príkon 3,3 
kW • Energetická trieda A • Spotreba el. 
energie (horúci vzduch/konvenčné pečenie) 
0,85/0,92 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
59,5 x 59,7 x 54,7 cm

• Dotykové ovládanie + otočný volič 
• LED displej • Objem rúry 25 l • 
Nerezové vnútro rúry • AUTO menu • 8 
prednastavených programov • Otočný 
sklenený tanier Ø 31,5 cm • Mikrovlnný 
výkon/výkon grilu: 900/1000 W • Hlučnosť 
58 dB • Rozmery výrobku (vxšxh) 30,6 x 
51,3 x 43 cm

• Dotykové ovládanie + otočný volič • LCD 
displej • Objem rúry 20 l • Nerezové vnútro 
rúry • AUTO menu • 8 prednastavených 
programov • Otočný sklenený tanier Ø 
31,5 cm • Mikrovlnný výkon/výkon grilu: 
800/1000 W • Hlučnosť 58 dB • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 38,3 x 59,5 x 36,2 cm

• Mechanické ovládanie • Odťah alebo 
recirkulácia • Max. výkon pri odťahu 508 m3/
hod. • 1 PowerBoost funkcia odťah 734 m3/
hod. • Automatická prevádzka odsávača • 
Perimetrické odsávanie vzduchu • 3 stupne 
výkonu • Halogénové osvetlenie • Max. 
hlučnosť 61 dB/ powerboost 68 dB • Extra na 
dokúpenie - UF pre recirkuláciu kód 180178 1 
ks • Energetická trieda D • Ročná spotreba el. 
energie 119,5 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
68-94 x 60 x 50 cm

• Tvrdené sklo • Integrované el. zapaľovanie 
horákov • Poistky plameňa horákov • WOK 
horák • Liatinové rošty • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 11,2 x 58,5 x 51 cm

 A+

BOP 747 ST
Multifunkčná rúra 999 €

 A

BO 617 ST 
Multifunkčná rúra 499 €

 A

IS756ST
Indukčná platňa 

849 € GCW 641 ST   
Plynová varná platňa

629 € WHI941ST  
Komínový odsávač par 

799 €

 B
BM 251 ST 
Vstavaná mikrovlnná rúra

499 €

BO 75 SY2W
Multifunkčná rúra

BO 71 SY2W
Multifunkčná rúra

479 € 299 €

 A  A

ECT 6 SY2W
Sklokeramická varná platňa 369 € GKTG 6SY2W

Plynová varná platňa 379 € DTA 6 SY2W
Komínový odsávač par 369 €

 D
BM 6240 SY2W  
Vstavaná mikrovlnná rúra

329 €

• Mechanické nastavenie teploty a voľby režimu 
ohrevu • Dotykové ovládanie programovacích 
hodín • Objem 73 litrov • 11 funkcií rúry • Tlmené 
zatváranie dvierok • Pečenie na 5 plechoch súčasne 
• Plne výsuvné teleskopy – 3 úrovne • 1 hlboký, 1 
plytký plech, rošt, termosonda • Pyrolytické čistenie 
rúry a plechov • Príkon 3,4 kW • Energetická trieda 
A+ • Spotreba el. energie (horúci vzduch/konvenčné 
pečenie) 0,91/0,94 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
59,5 x 59,7 x 54,6 cm

• Mechanické nastavenie teploty a voľby 
režimu ohrevu • Objem 67 litrov • 11 
funkcií rúry • Tlmené zatváranie dvierok 
• Drôtené rošty, 1 hlboký, 1 plytký plech, 
rošt • Príkon 3,3 kW • Energetická 
trieda A+ • Spotreba el. energie (horúci 
vzduch/konvenčné pečenie) 0,85/0,92 
kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 59,5 x 
59,7 x 54,7 cm

• Dotykové ovládanie • LCD displej • 
Objem rúry 25 l • Nerezové vnútro rúry 
• AUTO menu • 8 prednastavených 
programov • Otočný sklenený tanier 
Ø 27,5 cm • Mikrovlnný výkon/výkon 
grilu: 900/1000 W • Hlučnosť 58 dB • 
Rozmery výrobku (vxšxh) 38,3 x 59,5 x 
47 cm

• Mechanické ovládanie • Objem 67 
litrov • 8 funkcií rúry • Drôtené rošty, 1 
hlboký, 1 plytký plech, rošt • Príkon 3,3 
kW • Energetická trieda A • Spotreba 
el. energie (horúci vzduch/konvenčné 
pečenie) 0,85/0,92 kWh • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 59,5 x 59,7 x 54,7 cm

• Dotykové ovládanie + otočný volič • 
LED displej • Objem rúry 23 l • Nerezové 
vnútro rúry • AquaClean funkcia • 
Otočný sklenený tanier Ø 27 cm • 
Mikrovlnný výkon/výkon grilu: 900/1000 
W • Hlučnosť 58 dB • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 39 x 59,5 x 39 cm

• Mechanické ovládanie režimu ohrevu • 
Dotykové ovládanie programovacích hodín • 
Pamäť posledného nastavenia režimu a teploty 
• Objem 67 litrov • 10 funkcií rúry • Tlmené 
zatváranie dvierok • Čiastočne výsuvné teleskopy 
– 2 úrovne • 1 hlboký, 1 plytký plech, rošt • 
Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A • Spotreba 
el. energie (horúci vzduch/konvenčné pečenie) 
0,85/0,92 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 59,5 x 
59,7 x 54,7 cm

• Mechanické ovládanie • Odťah alebo 
recirkulácia • Max. výkon pri odťahu 618m3/hod. 
• Automatická prevádzka odsávača • 3 stupne 
výkonu • Halogénové osvetlenie • Max. hlučnosť 
66 dB • Extra na dokúpenie - UF pre recirkuláciu 
kód 428642 1 ks • Energetická trieda D • Ročná 
spotreba el. energie 126,3 kWh • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 65,8-118,8 x 60 x 50 cm

• Tvrdené sklo • Integrované el. 
zapaľovanie horákov • Poistky plameňa 
horákov • Časovač na 2 plynových horákov 
(99 min.) • WOK horák • Liatinové rošty 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 10,3 x 58,5 x 
51 cm

• Zbrúsené hrany • BoilControl – 
automatický ohrev • Funkcia StopGo – 
dočasné pozastavenie varenia bez straty 
nastavení • Funkcia StayWarm – udržiavanie 
teploty 70 °C • Časovač • Detská zámka 
• Ukazovateľ zostatkového tepla • Príkon 
6,3 kW/napojenie 380 V • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 5,1 x 60 x 51 cm

• Dotykové ovládanie • Odťah alebo recirkulácia • Max. 
výkon pri odťahu 508 m3/hod. • 2 PowerBoost funkcie 
odťah 663/732 m3/hod. • Automatická prevádzka 
odsávača • Časovač, funkcia osvieženie vzduchu • 3 
stupne výkonu • Osvetlenie LED pás • Max. hlučnosť 
59 dB/ powerboost 68 dB • Extra na dokúpenie - UF 
pre recirkuláciu kód 182183 1 ks • Energetická trieda 
B • Ročná spotreba el. energie 58,8 kWh • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 106-132 x 90 x 47 cm

• Integrované el. zapaľovanie horákov • 
Poistky plameňa horákov • WOK horák • 
Liatinové rošty • Rozmery výrobku (vxšxh) 
11,1 x 58 x 52 cm

• Hliníkový rám platne • Extra výkon 
PowerBoost na všetkých zónach • 
XpnadZone – prepojenie zón nad sebou • 
Varenie takmer po celom povrchu platne 
• Funkcia StayWarm – udržiavanie teploty 
70 °C • Detská zámka • Príkon 7,1 kW/
napojenie 380 V • Rozmery výrobku (vxšxh) 
6 x 75 x 51 cm



BM171E2XG/
Mikrovlnná rúra Essential 219 €

17

IT614CSC
Indukčná platňa Essential 329 €

GT 641 UB
Plynová platňa 299 €ECT640SC

Sklokeramická platňa Essential 249 €G6N40IX
Plynová platňa 189 €

GV64160 
Plne integrovaná umývačka riadu
 Advanced

379 €

WHI641E6XGB
Komínový odsávač Essential 399 €

 C

RCI 4181 AWV 
Vstavaná kombinovaná chladnička 
Essential

459 €

 A+

BO647A41XG
Multifunkčná rúra Advanced 439 €

 A+

BO637E30XG
Multifunkčná rúra Essential 359 €

 A

BO636E20XG
Multifunkčná rúra Essential 299 €

 A

BO637E13X
Multifunkčná rúra Essential 299 €

 A

• Mechanické ovládanie teploty a 
režimu ohrevu • Dotykové ovládanie 
programovacích hodín • Nerez s úpravou 
proti odtlačkom prstov • Push-pull gombíky 
• Objem 67 litrov • 11 funkcií rúry • 
Tlmené zatváranie dvierok • Drôtené rošty, 
1 hlboký, 1 plytký plech, rošt • Príkon 3,3 
kW • Energetická trieda A • Spotreba el. 
energie (horúci vzduch/konvenčné pečenie) 
0,67/0,92 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
59,5 x 59,7 x 54,7 cm

• Integrované el. zapaľovanie horákov • 
Poistky plameňa horákov • Smaltované 
rošty • Rozmery výrobku (vxšxh) 10,7 x 58 
x 51 cm

• Mechanické ovládanie • Netto objem 
chladnička/mraznička 203/64 l • Prepínač 
rýchleho mrazenia • Energetická trieda 
A+ • Hlučnosť 40 dB • Ročná spotreba 
el. energie 273 kWh • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 177,5 × 54 × 54,5 cm

• Mechanické ovládanie • Odťah alebo 
recirkulácia 625 m3/hod. • Perimetrické 
odsávanie • Nerez s úpravou proti odtlačkom 
prstov • 3 stupne výkonu • Halogénové 
osvetlenie • Max. hlučnosť 66 dB • Extra na 
dokúpenie - UF pre recirkuláciu kód 415601 
1 ks • Energetická trieda C • Ročná spotreba 
el. energie 80,1 kWh • Rozmery výrobku 
(vxšxh) 110,5-57,5 x 59,5 x 37,3 cm

• 13 súprav riadu, 2 koše • 5 programov 
• AUTO program • 4 teploty umývania 
(45-65,70,55,35 °C) • Odložený štart 1-24 
h • LED displej • Nerezový interiér • Skryté 
vyhrievacie teleso • Počet umývacích ramien: 
2 • TimeSaver – možnosť skrátenia programu 
• Total Dry – automatické otvorenie dverí • ½ 
náplň – prispôsobenie programu pre polovičné 
plnenie • Nastavenie horného koša – 3 úrovne 
• Total Aqua Stop • Energetická trieda A++ 
• Účinnosť umývania/sušenia A/A • Ročná 
spotreba vody 2660 l • Ročná spotreba el. 
energie 262 kWh • Hlučnosť 47 dB(A) • 
Rozmery (v×š×h): 817 x 596 x 556 mm

• Zbrúsené hrany • BoilControl – 
automatický ohrev • Funkcia StopGo 
– dočasné pozastavenie varenia bez 
straty nastavení • Funkcia StayWarm – 
udržiavanie teploty 70 °C • Časovač • 
Detská zámka • Ukazovateľ zostatkového 
tepla • Príkon 6,3 kW/napojenie 380 V 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 5,1 x 59,5 x 
51 cm

• Tvrdené sklo • Integrované el. 
zapaľovanie horákov • Poistky plameňa 
horákov • Liatinové rošty • Rozmery 
výrobku (vxšxh) 11,2 x 58,5 x 51 cm

• Skosená predná fazeta • Extra výkon 
PowerBoost na všetkých zónach • Varenie 
takmer po celom povrchu platne • Časovač 
• SuperSilent tichá prevádzka • Detská 
zámka • Príkon 6,8 kW/napojenie 380 V 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 5,5 x 59,5 x 
51 cm

• Mechanické ovládanie • Objem rúry 17 l 
• Nerezové vnútro rúry • Otočný sklenený 
tanier Ø 24,5 cm • Mikrovlnný výkon/
výkon grilu: 700/1000 W • Hlučnosť 58 
dB • Rozmery výrobku (vxšxh) 38,8x 59,5 
x 32 cm

• Mechanické ovládanie teploty a 
režimu ohrevu • Dotykové ovládanie 
programovacích hodín • Push-pull gombíky 
• Objem 67 litrov • 7 funkcií rúry • Tlmené 
zatváranie dvierok • Čiastočne výsuvné 
teleskopy – 1 úrovne • 1 hlboký, 1 plytký 
plech, rošt • Príkon 3,3 kW • Energetická 
trieda A • Spotreba el. energie (horúci 
vzduch/konvenčné pečenie) 0,67/0,92 kWh 
• Rozmery výrobku (vxšxh) 59,5 x 59,7 x 
54,7 cm

• Mechanické ovládanie teploty a 
režimu ohrevu • Dotykové ovládanie 
programovacích hodín • Zobrazenie režimu 
a aktuálnej teploty na displeji • Push-pull 
podsvietené gombíky • Objem 67 litrov • 
11 funkcií rúry • Tlmené zatváranie dvierok 
• Čiastočne výsuvné teleskopy – 3 úrovne 
• 1 hlboký, 1 plytký plech, rošt, termosonda 
• Príkon 3,3 kW • Energetická trieda A 
• Spotreba el. energie (horúci vzduch/
konvenčné pečenie) 0,67/0,92 kWh • 
Rozmery výrobku (vxšxh) 59,5 x 59,7 x 
54,7 cm

• Mechanické ovládanie teploty a 
režimu ohrevu • Dotykové ovládanie 
programovacích hodín • Push-pull gombíky 
• Objem 67 litrov • 11 funkcií rúry • 
Tlmené zatváranie dvierok • Čiastočne 
výsuvné teleskopy – 2 úrovne • 1 hlboký, 
1 plytký plech, rošt • Príkon 3,3 kW • 
Energetická trieda A • Spotreba el. energie 
(horúci vzduch/konvenčné pečenie) 
0,67/0,92 kWh • Rozmery výrobku (vxšxh) 
59,5 x 59,7 x 54,7 cm

MUSA 90

Bežná cena: 569 € Akciová cena: 449 €

Komínový odsávač pár
šírka 90 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C 
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

AURORA 90

Bežná cena: 569 € Akciová cena: 449 €

Komínový odsávač pár
šírka 90 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C 
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

ARCO 5L (90/60) 
Komínový odsávač pár
šírka 90/60 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C 
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

D D

Bežná cena 60 cm: 429 € Akciová cena 60 cm: 339 €
Bežná cena 90 cm: 469 € Akciová cena 90 cm: 369 €

CLASSICA 5L (90/60)
Komínový odsávač pár
šírka 90/60 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

MARINA ISOLA

Bežná cena: 879 € Akciová cena: 699 €

Priestorový odsávač pár
šírka 90 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 4 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C 
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

ANGOLO GIUNONE

Bežná cena: 679 € Akciová cena: 539 €

Rohový odsávač pár
šírka 103 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 51/60/64 db(A)
kapacita odsávania 226/229/462 m3/h - ovládanie „slider“
halogénové osvetlenie 4 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL C 
prevedenie: antická biela                                                                
prevedenie dreveného rámu: jaseň nemorený

DD

Bežná cena 60 cm: 379 € Akciová cena 60 cm: 299 €
Bežná cena 90 cm: 429 € Akciová cena 90 cm: 339 €

odsávače pár

D

D



OBC 606 WC

Bežná cena: 549 € Akciová cena: 499 €

Vstavaná teplovzdušná rúra 
5 programov - programátor s hodinkami a dvoma gombíkmi
nastavenie začiatku a konca pečenia - vnútorný objem 60 l
bočné vodiace koľajničky
výbava: 1 plech 30 mm, 1 rošt
dvojité odnímateľné sklo dverí - ventilátor chladenia dvierok
smalt “easy to clean”- energetická trieda A
prevedenie: bianco, prevedenie madla a gombíkov: chróm

HBF 6V4GT W

Bežná cena: 329 € Akciová cena: 279 €

Plynová varná doska
šírka 60 cm - 4 horáky - 1 trojitý horák 1800/3100 W
1 horák 800/2800 W - 1 horák 550/1750 W - 1 horák 450/1000 W
integrované elektrické zapaľovanie
plynové bezpečnostné poistky - 2 liatinové mriežky
prevedenie: bianco
prevedenie gombíkov: chróm

CN 60 W

Bežná cena: 249 € Akciová cena: 199 €

Komínový odsávač pár
šírka 60 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 49/54/63 db(A)
kapacita odsávania 212/275/355 m3/h - tlačidlové ovládanie
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL J 
prevedenie: bianco   

HBF 6V4GT C

Bežná cena: 329 € Akciová cena: 279 €

Plynová varná doska
šírka 60 cm - 4 horáky - 1 trojitý horák 1800/3100 W
1 horák 800/2800 W - 1 horák 550/1750 W - 1 horák 450/1000 W
integrované elektrické zapaľovanie
plynové bezpečnostné poistky - 2 liatinové mriežky
prevedenie: rame
prevedenie gombíkov: mosadz

CN 60 C

Bežná cena: 319 € Akciová cena: 249 €

Komínový odsávač pár
šírka 60 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 49/54/63 db(A)
kapacita odsávania 212/275/355 m3/h - tlačidlové ovládanie
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL J 
prevedenie: rame   

OBC 606 C

Bežná cena: 549 € Akciová cena: 499 €

Vstavaná teplovzdušná rúra 
5 programov - programátor s hodinkami a dvoma gombíkmi
nastavenie začiatku a konca pečenia - vnútorný objem 60 l
bočné vodiace koľajničky
výbava: 1 plech 30 mm, 1 rošt
dvojité odnímateľné sklo dverí - ventilátor chladenia dvierok
smalt “easy to clean”- energetická trieda A
prevedenie: rame, prevedenie madla a gombíkov: mosadz

A

A

E

E

OBC 609 I

Bežná cena: 699 € Akciová cena: 599 €

Vstavaná multifunkčná rúra
9 programov - programátor s hodinkami a dvoma gombíkmi
nastavenie začiatku a konca pečenia - vnútorný objem 60 l
bočné vodiace koľajničky - teleskopické vodiace koľajničky (1)
výbava: 2 plechy (60 mm, 30 mm), 1 rošt
dvojité odnímateľné sklo dverí - ventilátor chladenia dvierok
smalt “easy to clean”- energetická trieda A
prevedenie: crema, prevedenie madla a gombíkov: mosadz

OBC 606 I

Bežná cena: 549 € Akciová cena: 499 €

Vstavaná teplovzdušná rúra 
5 programov - programátor s hodinkami a dvoma gombíkmi
nastavenie začiatku a konca pečenia - vnútorný objem 60 l
bočné vodiace koľajničky
výbava: 1 plech 30 mm, 1 rošt
dvojité odnímateľné sklo dverí - ventilátor chladenia dvierok
smalt “easy to clean”- energetická trieda A
prevedenie: crema, prevedenie madla a gombíkov: mosadz

OBC 606 IC

Bežná cena: 549 € Akciová cena: 499 €

Vstavaná teplovzdušná rúra 
5 programov - programátor s hodinkami a dvoma gombíkmi
nastavenie začiatku a konca pečenia - vnútorný objem 60 l
bočné vodiace koľajničky
výbava: 1 plech 30 mm, 1 rošt
dvojité odnímateľné sklo dverí - ventilátor chladenia dvierok
smalt “easy to clean”- energetická trieda A
prevedenie: crema, prevedenie madla a gombíkov: chróm

HBF 70V5GT I

Bežná cena: 439 € Akciová cena: 369 €

Plynová varná doska
šírka 70 cm - 5 horákov - 1 trojitý horák 1800/3100 W
1 horák 800/2800 W - 1 horák 550/1750 W - 1 horák 550/1400 W
1 horák 450/1000 W - integrované elektrické zapaľovanie
plynové bezpečnostné poistky - 3 liatinové mriežky
prevedenie: crema
prevedenie gombíkov: mosadz

PM 58 RI

Bežná cena: 499 € Akciová cena: 399 €

Sklokeramická varná doska
šírka 60 cm - 4 salavé varné zóny – 1 zóna Ø 140-210 mm
(700 - 2100 W) – 1 zóna Ø 180 mm (1800 W) - 2 zóny Ø 150
mm (1200 W) – manuálné ovládanie - 9 úrovní výkonu
ukazovateľ zostatkového tepla - maximálny príkon 6,3 kW          
možnosť napájania na 220-240 V / 50-60 Hz
prevedenie: čierne sklo s krémovým rámom
prevedenie gombíkov: mosadz

CN 90 CR

Bežná cena: 289 € Akciová cena: 229 €

Komínový odsávač pár
šírka 90 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 49/54/63 db(A)
kapacita odsávania 212/275/355 m3/h - tlačidlové ovládanie
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL J 
prevedenie: crema                                                             

CN 60 CR

Bežná cena: 249 € Akciová cena: 199 €

Komínový odsávač pár
šírka 60 cm - 3 stupne rýchlosti - hlučnosť 49/54/63 db(A)
kapacita odsávania 212/275/355 m3/h - tlačidlové ovládanie
halogénové osvetlenie 2 x 28W - hliníkový tukový filter umývateľný
priemer odsávacej rúry 150-120 mm
príslušenstvo: uhlíkový filter pre recirkuláciu FIL J 
prevedenie: crema     

HBF 6V4GT I

Bežná cena: 329 € Akciová cena: 279 €

Plynová varná doska
šírka 60 cm - 4 horáky - 1 trojitý horák 1800/3100 W
1 horák 800/2800 W - 1 horák 550/1750 W - 1 horák 450/1000 W
integrované elektrické zapaľovanie
plynové bezpečnostné poistky - 2 liatinové mriežky
prevedenie: crema
prevedenie gombíkov: mosadz

F6V4 GTR IC

Bežná cena: 349,00 € Akciová cena: 279 €

Plynová varná doska
šírka 60 cm – 4 horáky - 1 trojitý horák 1800/3100 W
 2 horáky 600/1750 W - 1 horák 400/1000 W
integrované elektrické zapaľovanie
plynové bezpečnostné poistky - 2 liatinové mriežky
prevedenie: crema
prevedenie gombíkov: chróm

A A A

EE

Ardesia je značka talianskych spotrebičov, ktorých výroba je situovaná  
v mestečku Gualtieri, v samotnom srdci regiónu Emilia Romagna, známom 
gastronómiou a výrobou špičkových produktov s označením 
„Made in Italy“. 

Rovnako ako naši zakladatelia, aj my dbáme o to, aby naše produkty 
boli ideálne pre každodenné varenie. Kvalita a funkčnosť kombinovaná  
s nezameniteľným talianskym dizajnom sú základom našej výroby. 
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Samostatná 
pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 

prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 7 špeciálnych
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri 

vysokej teplote. 
Počas pyrolýzy je nutné vybrať 
vnútorné príslušenstvo z rúry

•  Čiernobiely textový displej
•  Štvorité celosklenené dvere, 

vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 

564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké 

smaltované plechy, 1 rošt, teplotná 
sonda, výsuvné koľajničky

AKZM 6600 IXL

73 l

CUBE
FUSION

CUBE
FUSION

Multifunkčná 
mikrovlnná rúra
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie 

sklo zrkadlové,
otváranie nadol

•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,3 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 1 000/800 W
•  Vyhotovenie: nerez, odolný povrch 

iXelium™ 
•  Rozmery (v x š x h): 385 x 595 x 

468 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť 

taniera Crisp, 
grilovací rošt

AMW 761 IXL

31 l

€459
€379

€529

Indukčná
sklokeramická varná 
doska
•  4 indukčné platne, každá s JET 

ohrevom
•  Flexi zóna
•  Dotykové ovládanie
• Power Managment – nastavenie 
max. príkonu dosky
•  Voliteľný príkon: 2,5; 4,0; 6,0 a 7,2 kW 
•  Eco Cook - maximálny výkon s 

úsporou energie
•  Power Booster – maximálne rýchly 

ohrev (výkon 3,2 kW)
•  Vyhotovenie: fazetka – skosené 

všetky hrany / champagne
•  Rozmery (v x š x h):

56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 

230 V 1N ~ alebo 400V 3N ~ podľa 
zvoleného príkonu

Pozn. Používať hrnce s feromagnetic-
kým dnom.

ACM 808 BA/S

€399

Indukčná 
sklokeramická varná 
doska
•  4 indukčné platne, každá s JET ohrevom
•  Flexi zóna
•  Dotykové ovládanie, Slider - plynulá 

regulácia výkonu platní na stupnici
•  Power Booster – maximálne rýchly ohrev 

(výkon 4,2 kW)
•  Maximálny príkon: 8,0 kW
•  Vyhotovenie: fazetka – skosené všetky 

hrany
•  Rozmery (v x š x h): 56 x 580 x 510 mm
•  Výrez (š x h): 560 x 490 mm
•  Odporúčané pripojenie k el. sieti: 400V 

3N ~

Pozn. Používať hrnce s feromagnetickým 
dnom.

ACM 847 BA

Komínový odsávač pár
• Elektronické ovládanie
• 1 motor, 4 stupne rýchlosti odsávania
• Osvetlenie 2 LED žiarovkami 2,5 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti:

105 kWh/rok/A
•  Index/trieda fluidnej dynamickej 

účinnosti: 24,30 %/B
• Index/trieda svetelnej účinnosti: 
  5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 86 %/B
• Kapacita odsávania max/min:
  713/288 m3/h
• Hladina hluku max/min: 73/51 dB
• Nominálny výkon: 225 W
• Príkon motora: 220 W
• Vyhotovenie: nerez, odolný povrch
  iXelium™
• Priemer príruby odsávacej rúry:
  150 mm
• Rozmery (v x š x h):
  619 x 898 x 450 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter pre 

recirkuláciu DKF 43 (CFW 020 B)

AKR 474 IXL

Samostatná 
pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri 

vysokej teplote. Počas pyrolýzy 
je nutné vybrať vnútorné 
príslušenstvo z rúry

•  Čiernobiely grafický displej
•  Štvorité celosklenené dvere, 

vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: čierna
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti 

(2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba energie - Konvenčná 

funkcia: 0,87 kWh/cyklus 
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci 

vzduch: 0,67 kWh/cykl.
•  Rozmery (v x š x h):

595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký 

smaltovaný plech,  1 rošt,
výsuvné koľajničky

AKZM 8480 NB

73 l

Multifunkčná 
mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL – 

autorecepty
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo 

číre, otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1600 W
•  Vyhotovenie: čierna
•  Rozmery (v x š x h):

455 x 595 x 560 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť 

taniera Crisp, grilovací rošt,
plech na pečenie

AMW 506 NB

15 40 l

15 40 l

€519

€519

Multifunkčná 
mikrovlnná rúra
•  Technológia 6. ZMYSEL – 

autorecepty
•  Crisp – zapekanie
•  Čiernobiely grafický displej
•  Bezpečnostné dvere, vonkajšie sklo 

číre, otváranie nadol
•  Nerezový interiér
•  Maximálny príkon: 2,8 kW
•  Výkon mikrovĺn/grilu: 900/1600 W
•  Vyhotovenie: champagne
•  Rozmery (v x š x h):

455 x 595 x 560 mm
•  Príslušenstvo: Crisp tanier, rukoväť 

taniera Crisp, grilovací rošt,
plech na pečenie

AMW 506 SD

€519

€519

Samostatná 
pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry

pri vysokej teplote. Počas 
pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné 
príslušenstvo z rúry

•  Čiernobiely grafický displej
•  Štvorité celosklenené dvere, 

vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: champagne
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti 

(2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba energie - Konvenčná 

funkcia: 0,87 kWh/cyklus 
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci 

vzduch: 0,67 kWh/cykl.
•  Rozmery (v x š x h):

595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký 

smaltovaný plech, 1 rošt, výsuvné 
koľajničky

AKZM 8480 S

73 l

€469
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Samostatná 
teplovzdušná rúra 
so zadným 
ohrevom
•  8 základných funkcií
•  Kruhový ciferník
•  Trojité celosklenené dvere, 

vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: jazmín (JA),

antracit (NA), bronzové doplnky
•  Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti
  (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda
  (2010/30/EC): A
• Spotreba energie - Konvenčná
  funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba energie - Funkcia 

Horúci vzduch: 
0,85 kWh/cyklus

•  Rozmery (v x š x h):
595 x 595 x 564 mm

•  Príslušenstvo:  1 hlboký
  smaltovaný plech, 2 rošty
•  Možno dokúpiť: výsuvné 

koľajničky

AKP 295 JA / NA

65 l

RUSTIKÁL

Komínový odsávač 
pár
• 1 motor, 3 stupne rýchlosti
  odsávania
• Osvetlenie 2 žiarovkami 40 W
•  Index/trieda energetickej účinnosti:

116 kWh/rok/E
•  Index/trieda fluidnej dynamickej 

účinnosti: 
8,0 %/F

• Index/trieda svetelnej účinnosti:
  5 lux/W/F
• Index/trieda filtrácie tukov: 76 %/C
• Kapacita odsávania max/min:
  448/272 m3/h
• Hladina hluku max/min: 69/61 dB 
• Nominálny výkon: 210 W
• Príkon motora: 130 W
• Vyhotovenie: antracit + dekoratívna
  mosadzná tyč
• Priemer príruby odsávacej rúry:
  125 mm
• Rozmery (v x š x h):
  520-720 x 600 x 515 mm
• Príslušenstvo: hliníkový tukový filter
•  Možno dokúpiť: uhlíkový filter

pre recirkuláciu AMC 060

AKR 551 JA, NA
Plynová varná doska 
s kovovým povrchom
•  4 plynové horáky
•  Bezpečnostné ventily horákov
•  Vyhotovenie: jasmín (JA),

antracit (NA), bronzové gombíky
•  2 liatinové mriežky
•  Integrované elektrické 

zapaľovanie horákov
v gombíkoch

•  Maximálny výkon horákov: 
7,3 kW

•  Rozmery (v x š x h):
41 x 590 x 520 mm

•  Výrez (š x h): 560 x 480 mm
• Príslušenstvo: trysky
  na propan-butan

AKM 528 JA / NA

€149 €149
€369

RUSTIKÁL RUSTIKÁL

Decodom promo 2016.indd   2 16. 9. 2016   9:29:41

www.whirpool.sk www.whirpool.sk



w w w . d e c o d o m . s k  •  w w w . w h i r l p o o l . s k

Samostatná 
pyrolytická 
teplovzdušná 
rúra so zadným 
ohrevom
• 28 AUTO receptov riadených 
senzorom + teplotná sonda 
• 9 asistovaných funkcií
• 6 tradičných funkcií
• Pamäť pre uloženie
  10 obľúbených funkcií
• Pyrolýza – samočistenie rúry
  pri vysokej teplote. Počas
  pyrolýzy je nutné vybrať
  vnútorné príslušenstvo z rúry

Parná rúra 
s ventilátorom, 
zadným ohrevom a 
teplotnou sondou
• Autorecepty pre 10 kategórií
  jedla 
• 5 základných funkcií, 7 špeciálnych 
• Čiernobiely textový displej 
• Bezpečnostné dvere s čiernym
  sklom 
• Vnútorný objem: 31 litrov,
  nerezový interiér 
• Maximálny príkon: 1,4 kW 
• Vyhotovenie: sklo – farba čierna
• Rozmery (v x š x h):
  455 x 595 x 537 mm 
• Príslušenstvo: grilovací rošt,
  odkvapkávacia nádoba, parná
  nádoba, 2 litrový zásobník
  na vodu, teplotná sonda, špongia

Plnoautomatický 
kávovar
• Elektronické ovládanie, textový
  displej, vyberateľný zásobník
  mlieka a vody, zásobník kávových
  zŕn, samočistenie, odvápňovanie 
• Príprava: espresso, kapučíno,
  horúca voda, para, mliečna pena 
• Nastavenie: jemnosť mletia,
  množstvo kávy, veľkosť šálky,
  automatické zapnutie a vypnutie
• Objem zásobníka vody: 1,8 l 
• Termoblok: 15 bar
• Maximálny príkon: 1,35 kW 
• Vyhotovenie: čierne sklo
• Rozmery (v x š x h):
  455 x 595 x 525 mm 
• Príslušenstvo: nádoba na mlieko
  pre prípravu kapučína, vodná
  tryska pre dávkovanie horúcej
  vody, odmerka pre mletú kávu

FI9 891 SP IX HA MS 998 IX HA CM 9945 HA

              

€
699 €

1099
€

1299

• Čiernobiely textový displej 
• Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo čierne, Soft closing , nerezová
  rukoväť
• Vyhotovenie: čierne sklo
• Vnútorný objem: 73 litrov, sivý interiér
• Index energetickej účinnosti /en.trieda: 81.90 %/A+
• Maximálny príkon: 3,65 kW 
• Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
• Príslušenstvo: rošt, hlboký plech, plytký plech,
  výsuvné koľajničky(1 úroveň),  teplotná sonda, grilovací ražeň

Decodom promo 2016.indd   5 16. 9. 2016   9:29:54
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Kombinovaná 
vstavaná chladnička 
– extra objem
•  Elektronické ovládanie + displej

pre nastavenie teplôt a funkcií
• Nízkonámrazové riešenie
  LessFrost
•  Starlight – rovnomerné LED 

osvetlenie celého vnútorného 
priestoru chladničky

•  Využiteľný objem / ch+m:
308 l / 228+80 l

•  Spotreba energie: 314 kWh/rok
• Hlučnosť: 35 dB
• Rozmery v x š x h:
  1935 x 540 x 545 mm

* Vstavaná
kombinovaná chladnička 
s najväčším objemom na trhu

ART 9810/A+

*

€519

Kombinovaná 
vstavaná chladnička
•  Elektronické ovládanie
•  Starlight – rovnomerné LED 

osvetlenie celého vnútorného 
priestoru chladničky

•  Beznámrazové riešenie StopFrost
•  Využiteľný objem /ch+m:

275l /195+80l
•  Spotreba energie: 235 kWh/rok
•  Hlučnosť 35 dB
•  Rozmery: v x š x h:

1770 x 540 x 545 mm

ART 6711/A++SF

€549

Úzka umývačka 
riadu
• 1 senzor + 7 štandardných
  programov
• 10 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie:
  211 kWh/rok (0,74 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  2520 l/rok (9 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 448x 570 mm

Široká umývačka 
riadu s aktívnym 
sušením
• 1 senzor + 10 štandardných 
programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A+++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie: 237 kWh/rok
  0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  2660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka 
riadu s aktívnym 
sušením
• 1 senzor + 9 štandardných
  programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A+++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie:
  237 kWh/rok (0,83 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  2660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka 
riadu
• 1 senzor + 7 štandardných 
programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie:
  265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  2660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka 
riadu
• 1 senzor + 9 štandardných
  programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie:
  265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  1680 l/rok (6,0 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 43 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 597 x 570 mm

Široká umývačka 
riadu s priznaným 
panelom
• 1 senzor + 7 štandardných 
programov
• 14 obedových súprav
• Energetická trieda A++
• Účinnosť umývania/sušenia: A/A
• Spotreba energie:
  265 kWh/rok (0,93 kWh/cyklus)
• Spotreba vody:
  2660 l/rok (9,5 l/cyklus)
• Hlučnosť pri umývaní: 46 dB
• Rozmery v x š x h:
  820 x 597 x 570 mm

ADG 522 X WBO 3T333 DF I WIO 3T133 DEL

WEIC 3C26 F WKIO 3T123 6P WBC 3C26 PF X

€419 €
599

€599

€469 €549 €469
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Samostatná teplovzdušná rúra  
so zadným ohrevom
•  8 základných funkcií
•  Kruhový ciferník
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo číre
•  Vyhotovenie: jazmín (JA), antracit (NA),  

bronzové doplnky
•  Maximálny príkon: 3,2 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
• Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,85 kWh/cyklus
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,85 kWh/

cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo:  1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty

Samostatná teplovzdušná rúra  
so zadným ohrevom
•  5 základných funkcií
•  Dvojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 2,5 kW
• Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 106,9
• Energetická trieda (2010/30/EC): A
•  Spotreba energie - Konvenčná funkcia:  

0,85 kWh/cyklus
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo:  1 hlboký smaltovaný plech, 2 rošty
•  Možno dokúpiť: výsuvné koľajničky

AKP 295 JA / NA

65 l

RUSTIKÁL

AKP 738 IX

2016/1

€369

€369

€249

65 l

Samostatná teplovzdušná rúra  
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL – 30 prednastavených receptov 
•  8 základných funkcií, 6 špeciálnych
•  Čiernobiely textový displej
•  Trojité celosklenené dvere, vonkajšie sklo zrkadlové
•  Maximálny príkon: 2,6 kW
•  Vyhotovenie: nerez iXelium™
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 2 plytké smaltované plechy, 1 

rošt, 2-úrovňové výsuvné koľajničky, katalytické panely

AKZM 6630 IXL

73 l

CUBE
FUSION

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas 

pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
•  Čiernobiely grafický displej
•  Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: nerez s úpravou povrchu proti 

odtlačkom prstov
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

AKZM 8480 IX

73 l

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas 

pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
•  Čiernobiely grafický displej
•  Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: champagne
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

AKZM 8480 S

73 l

Samostatná pyrolytická 
teplovzdušná rúra 
so zadným ohrevom
•  Technológia 6. ZMYSEL 
•  10 funkcií, 6 funkcií 6. ZMYSEL
•  Pyrolýza – samočistenie rúry pri vysokej teplote. Počas 

pyrolýzy je nutné vybrať vnútorné príslušenstvo z rúry
•  Čiernobiely grafický displej
•  Štvorité celosklenené dvere, vonkajšie sklo tmavošedé
•  Vyhotovenie: biela (WH), čierna (NB)
•  Maximálny príkon: 3,65 kW
•  Index energetickej účinnosti (2010/30/EC): 81,90 
•  Energetická trieda (2010/30/EC): A+
•  Spotreba energie - Konvenčná funkcia: 0,87 kWh/cyklus
•  Spotreba energie - Funkcia Horúci vzduch: 0,67 kWh/cykl.
•  Rozmery (v x š x h): 595 x 595 x 564 mm
•  Príslušenstvo: 1 hlboký, 1 plytký smaltovaný plech, 

1 rošt, výsuvné koľajničky

AKZM 8480 WH / NB

73 l

€519

€519

€519

€509

€519

NA SPOTREBIČE V KATALÓGU
5-ROČNÁ ZÁRUKA ÚPLNE ZDARMA.

Viac informácií v katalógu
Whirlpool - Decodom

Obj. kód: F100915

Obj. kód: F101379

Obj. kód: F101368

Obj. kód: F101380

Obj. kód: F100790
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Najväčší výrobca 
odsávačov pár do kuchyne na svete

STREAM 
je technológia ktorá inteligentne a interaktívne 
riadi odsávač v kuchyni.

Príklad možnej inštalácie 
s odťahom vzduchu do exteriéru

Príklad možnej inštalácie na 
recirkuláciu (so zabudovaným 
pachovým filtrom)

TÉCHNE

CONCETTO 
SPAZIALE

TÉCHNE odsávače tejto rady rozpoznávajú pomocou senzora kvalitu 
a množstvo výparov a pachov. Tieto informácie dovoľujú odsávaču 
samo sa nastaviť garantujúc čisté ovzdušie a blahobyt.ELICA sa môže pýšiť dlhoročnými skúsenosťami a know-how v oblasti 

výrobných zariadení s inovatívnymi materiálmi. Remeselná práca, spolu 
s technologickým výskumom, má za následok, kvalitné a elegantné  
výrobky. Vynikajúce vlastnosti s prekvapivým vzhľadom.
História spoločnosti ELICA je talianskou históriou, ktorá už prešla za 
hranice. Ocenený a žiadaný symbol MADE IN ITALY v kvalite, know how 
a dizajne. ELICA vo svete je synonymom produktov tej najvyššej kvality  
a sú jej uznané etické hodnoty, ktoré sú jej majetkom. 

Je globálnym hráčom na trhu a je zároveň líder v sektore odsávačov.
Dnes ELICA je nadnárodná spoločnosť, ktorá spája jedinečnosť jednotlivca 
s kultúrami z rôznych krajín. Zdieľanie firemných hodnôt je dynamika, 
ktorá umožňuje spriadať vzťahy medzi ľuďmi, ktorí pracujú vo veľmi 
vzdialených krajinách. Výsledkom je spojenie individuálnych schopností  so 
silným tímovým duchom, priateľské pracovné prostredie, ktoré posilňuje 
a združuje veľmi odlišné odborné skúsenosti.

so systémom STREAM je indukčná varná doska vybavená 
centrálnym odsávačom pár ktorá dokáže dosiahnuť 
veľmi vysokého výkonu čo sa týka zachytávania pár pri 
nízkej hlučnosti a vysokej efektívnosti. Vďaka priamej 
komunikácií s varnou doskou NIKOLA TESLA získava 
informácie priamo z oblastí varenia a automaticky 
nastaví ideálne hodnoty odsávania. NIKOLA TESLA je k 
dispozícií aj v recyklačnej verzií a aj vo verzií s odťahom 
vzduchu do exteriéru.

Pary a zápachy z varenia stúpajú smerom nahor 
rýchlosťou 1m/s a potom sú nasávané odsávačom 
NIKOLA TESLA, ktorý má rýchlosť zachytenia 5m/s. 
Týmto spôsobom je odsávač schopný efektívne zachytiť 
všetky pary a zápachy, ktoré sú generované pri varení.   

so systémom STREAM je prvým závesným 
odsávačom, ktorý je vyrobený z materiálu 
CRISTALPLANT. Odsávanie je centrálne ale 
aj perimetrálne, čo prispieva k dosiahnutiu 
maximálneho sacieho výkonu pri nízkej 
hlučnosti.
Matná biela so zamatovým efektom kladie 
dôraz na čistotu a významnosť produktu.

tento úžasný odsávač pár vyrobený  z materiáli 
CRISTALPLANT zvýrazňuje trojrozmernosť, pôsobí 
ako hebká látka, natiahnutá, odstrihnutá, vytvarovaná.

SWEET

BIO

NIKOLA TESLA

od 2.699,- EUR

2.499,- EUR

1.299,- EUR

od 599,- EUR 1.199,- EUR

EMPTY 
SKY SENSE

BIO na stene ( alebo BIO ISLAND do 
priestoru ) celý biely v kombinácií 
s drevom. BIO a BIO ISLAND je 
vybavený priestorom na vloženie a 
pripojenie pre tablet a USB portom 
na nabíjanie.

obľúbený odsávač vyrobený 
z materiálu technopolymér 
v nových farbách - COOPER, 
CAST IRON, PELTROX
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▪ ovládanie: dotykové
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 54-68 dBa
▪ prevedenie: čierny, biely

▪ ovládanie: dotykové
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 52-70 dBa
▪ prevedenie: čierny, biely

▪ ovládanie: dotykové
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 52-70 dBa
▪ prevedenie: čierny, biely

▪ ovládanie: dotykové
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 54-68 dBa
▪ prevedenie: čierny, biely

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 50-66 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 52-63 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 53-67 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪
▪
▪
▪

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 50-66 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 2 x 20 halogén
▪ hlučnosť: 54-69 dBa
▪ prevedenie: čierny, červený, 
  biely corian, biely

uhlíkový � lter uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

112.0037.325, 112.0285.381, 112.0185.278872.5810.211 ,183.5820.211 ,523.7300.211872.5810.211 ,183.5820.211 ,523.7300.211

112.0037.325, 112.0285.381, 112.0185.278

786.2820.211672.5810.211 ,423.7300.211672.5810.211 ,423.7300.211

112.0037.324, 112.0185.276112.0037.325, 112.0285.381, 112.0185.278

komínovýkomínovýkomínový

komínový

ývonímokývonímokývonímok

p

komínovýkomínový

ČiernyČiernyBiely

Biely Biely

biely, 80 cmbiely, 55 cmbiely, 80 cm

biely, 55 cm

mc 06mc 06mc 06

60 cm

45 cm

čierny, 80 cmčierny, 55 cmčierny, 80 cm

čierny, 55 cm

mc 09mc 09mc 09

90 cm

419 €279 €299 €

379 €

€ 97€ 951€ 971

189 €

319 €

399 €269 €289 €

359 €

€ 98€ 981€ 902

219 €

459 €369 €389 €

419 €

€ 401€ 912€ 952

269 €

399 €

439 €359 €379 €

399 €

€ 911€ 932€ 962

279 €

komínový

Biely

Biely CorianČervený

GEMMA
komínový omínový
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Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

Energetická 
trieda

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H

M3/H
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CYLINDRA ISOLA GLOSS
0.2 XUL ACNIALOSI YSSALGALOSI ARDNILYC

INTRA

AINIMALFX/MA ,X/W AXELFSSALG AXELF

TRAMS ACNICH TRAMS ACNI

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 4 x 20 W, halogén
▪ hlučnosť: 50-67 dBa
▪ prevedenie: nerez, biely

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 4 x LED
▪ hlučnosť: 45-69 dBa
▪ prevedenie: nerez / sklo

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 2 x LED
▪ hlučnosť: 50-68 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪ ovládanie: elektronické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 54-69 dBa
▪ prevedenie: svetlá šedá

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 50-62 dBa
▪ prevedenie: biely / lišta biele sklo,   
  čierny / lišta čierne sklo

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 50-62 dBa
▪ prevedenie: biely / nerez lišta
                      hliník / nerez lišta

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 1 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 54-67 dBa
▪ prevedenie: biela, šedá
          

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 57-70 dBa
▪ prevedenie: nerez

▪ ovládanie: elektromechanické
▪ osvetlenie: 2 x 28 W, halogén
▪ hlučnosť: 39-56 dBa
▪ prevedenie: šedý

uhlíkový � lter uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

uhlíkový � lter uhlíkový � lter 

872.5810.211 ,183.5820.211 ,523.7300.211672.5810.211 ,423.7300.211672.5810.211 ,423.7300.211

112.0282.687

112.0282.687 112.0282.687 112.0168.744 FUH20

112.0282.687 112.0282.687

énavatsvývorotseirpývorotseirp
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PATISSERIE sklo 
podnos na nohe Ø 32 cm 

ilustračná fotografia 

OFÉLIA biely porcelán 
obedová súprava 23 dielov 

DUCALE sklo 
podnos 36x20 cm 

SOMMELIER sklo 
vínový set 7 dielov 

slovenské sklo 
RONA Lednické Rovne 

 

ilustračná fotografia 

EBRO opálové sklo 
obedová súprava 19 dielov 

FIDO sklo 
hermetické dózy, rôzne veľkosti 

OASI sklo 
misa 26x20 cm 
miska 12x10 cm 

asymetrický, eliptický, 
originálny tvar 

CRACK krištáľové sklo 
fľaša 0,9 l a poháre na whisky 310 ml  

KITCHEN sklo 
dózy, rôzne veľkosti 

TETRA biely porcelán 
tanierová súprava 18 dielov 

ilustračná fotografia 

so Swarovského elementmi 

GLITZ sklo 
kalich na biele víno 360 ml 
kalich na červené víno 470 ml 
kalich na sekt 210 ml 

SILHOUETTE sklo 
váza 25 cm 

Len dobrý recept nestačí...
Súprava riadu VIVA 
10 dielov

189 €

Cedník s miskou VITAMINO 
¤ 28 cm, 5.0 l

1199 €

5999 €

1499 €

1299 €

999 €

1699 €

3899 €

9990 €

499 €
od 299 €

od 299 €

2 ks 2999 € 2 ks 2599 €

3899 €4999 €

Cedník s miskou VITAMINO 
¤ 20 cm, 2.0 l

699 €

ww.tescoma.sk

Multifunkčný šľahač DELÍCIA

1299 €

Zdravá dóza do chladničky PURITY
14x11cm

699 €

Koreničky v úzkom stoj.SEASON 
6ks, biela

2299 €

Kanvica TEO TONE 
1,25 l s vyl.sit., červená

1399 €

Mlynček na korenie 
a soľ VIRGO 14 cm

1399 €



Palety, DVD, LDTD
www.drevonaexport.sk

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.hornschuch.de

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

Nábytkové nožičky
www.akcesplast.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

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.aeg-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.siemens-home.com

Široký sortiment spotrebičov, 
z ktorých si vyberie každý.

www.my-concept.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bosch-home.com

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.whirlpool.sk

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.orava.eu

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov

www.hotpoint.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 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

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



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.
Ceny uvedené v tomto katalógu sú platné do 30. 6. 2017.

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 

www.decodom.sk2014
SLOVAKIA

AW
ARDED

2015
SLOVAKIA

AW
ARDED


