kuchyne

Tradičný slovenský výrobca nábytku

Kuchyne vyladené
pre každého
Sme presvedčení o tom, že rodina a nám blízki ľudia
majú v našich životoch nenahraditeľnú úlohu. Už od
dávnych čias sa rodina schádzala v kuchyni, ktorá
tvorí srdce domova. Kuchyňa je magické miesto,
v ktorom sa dajú nájsť odpovede na vážne otázky,
ale aj relax po náročnom dni v práci. V kuchyni robí
dcéra svoje prvé objavy, keď s mamou pečie koláč
podľa receptu starej mamy a syn s otcom rieši
záhady prvej lásky.
Decodom je rodina, pre ktorú sa kuchyne stali
celoživotnou vášňou. Preto sme radi, že vám
môžeme predstaviť nový dizajnový rad kuchýň
Family. Vďaka ich vysokej kvalite a rozmanitej
vnútornej výbave si nájdu miesto v každom interiéri
a stanú sa tak ďalším členom vašich rodín.
Ponúkame vám moderné kuchyne, v ktorých sa
v dokonalej harmónii spája estetika s funkčnosťou.
Dobrá kuchyňa je nielen krásna, ale aj praktická.
Premyslený systém vnútorného života sa hravo
postará o poriadok a podporuje tak zjednodušenie
pracovných úkonov. Ak máte všetko, čo potrebujete
v dosahu svojich rúk, práca beží ako po masle.
Vitajte v rodine kuchýň Family!
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MODERNÉ KUCHYNE

Tea

Najnovší model kuchyne Tea je
riešený veľkoryso hlavne v spodnej
časti. Praktické usporiadanie skriniek
do tvaru „U“ je odľahčené použitím
otvorených políc, ktoré prirodzene
spájajú kuchynskú linku s obývačkou
či jedálňou.

kuchyne

6

7

3 farebné
vyhotovenia
mušla

kuchyne

cement

tniť
Vstavané spotrebiče je možné umies
ku
do každej kuchyne. Sú prispôsobivé
každému dizajnu a štýlu.

dub kronberg
svetlý

8

9

Jela

Elegantná kombinácia drevodekorov
s vysokolesklými dvierkami vás zaujme
na prvý pohľad. V kombinácii s úchytkou
podľa vášho výberu vám umožňuje
popustiť uzdu fantázii a vytvoriť tak
kuchyňu jedinečného vzhľadu.

kuchyne

10

11

4 farebné
vyhotovenia
Výhodou otvorených políc je rýchla
j
dostupnosť vecí, ktoré máte na ne
rnú
uložené. Zároveň však odľahčia ho
časť kuchynskej linky.

kuchyne

12

13

kašmír
vysoký lesk

šedý kameň
vysoký lesk

buk sand

dub craft
tabak

Ester

Elegantná a trendová kuchyňa využíva
bezúchytkové otváranie dverí. Celkový jasne
definovaný výraz tak nie je rušený ďalším
prvkom a naplno tak vynikne individuálny
charakter tohto modelu. Predné plochy
v jednofarebných vyhotoveniach možno
kombinovať s príjemnými drevodekormi.

kuchyne

14

15

Dizajnovo čisté ,
bezúchytkové
otváranie dvierok je
vyriešené kvalitným
kovaním Tipon od
spoločnosti Blum.

biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

marigold
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

brest bielený
vysoký lesk

biela arctic

mušla

sahara mat

grafit

pecan

pino aurelio

magnólia

láva

san remo
sand

dub pílený
bardolino

dub arlington

dub pílený
truffel

dub wotan

dub bardolino
schoko

23 farebných
vyhotovení
kuchyne

16

17

Tilia

Prémiové materiály a technológie vytvárajú
z napohľad bežnej kuchyne nevšedný
skvost. Jemná elegancia vynikne aj vďaka
úchytke zapustenej do hrany dvierok. Zadný
panel za hornými skrinkami je použitý
namiesto keramického obkladu.

kuchyne

18

19

16 farebných
vyhotovení
dub kronberg
svetlý

dub san remo
sand

biela
polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

kuchyne

dub wotan

perla šedá
polievaná
vysoký lesk

dub riviera
mountain

chilli
polievaná
vysoký lesk

dub halifax
tabak

biela
polievaná
supermat

dub gladstone
tabak

kašmír
polievaná
supermat

šedý kameň
polievaná
supermat

čierna
polievaná
supermat

Vďaka vysokej
technickej úrovni
kuchýň môžu byť
spodné skrinky
zavesené na stene.
Originálnym
riešením získate
jedinečný interiér.

šedá
polievaná
supermat

bridlica čierna

20

21

Tilia II

Len v kuchyni, ktorá sa vám páči, vám pôjde všetko
jednoducho a s radosťou. Osobitý štýl kuchynských dvierok
a ušľachtilá titánová farba úchytky vám splní sen o novej
kuchyni. Plusom je vysoká variabilita a maximálne využitie
priestoru vo vertikálnej rovine.

kuchyne

22

23

ká
Kuchyňa musí byť pekná a praktic
ľa
zároveň, pretože v nej trávime ve
času a nie vždy je to čas strávený
prípravou jedla. Rozhovor bude
políc.
príjemnejší pri tlmenom osvetlení

16 farebných
vyhotovení
dub kronberg
svetlý

dub san remo
sand

dub halifax
tabak

dub gladstone
tabak

šedý kameň
polievaná
supermat

šedá
polievaná
supermat

biela
polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

perla šedá
polievaná
vysoký lesk

chilli
polievaná
vysoký lesk

biela
polievaná
supermat

kašmír
polievaná
supermat

čierna
polievaná
supermat

kuchyne

dub wotan

dub riviera
mountain

bridlica čierna

24

25

Iris

Vstúpte do sveta elegancie a komfortu.
Vaša kuchyňa si zaslúži maximálnu
pozornosť. Farebná kombinácia
tmavej farby a drevodekoru dodá
interiéru dynamiku a potrebnú energiu.
Kovový regál v industriálnom štýle je
praktický a opticky odľahčí hornú časť
kuchynskej linky.

kuchyne

26

27

narúšajú líniu
Industriálne kovové police cielene
jú zaujímavý
horných skriniek a zároveň vytvára
koreniny.
odkladací priestor pre dekorácie a

kuchyne

16 farebných
vyhotovení

28

29

dub kronberg
svetlý

dub san remo
sand

biela
polievaná
vysoký lesk

vanilka
polievaná
vysoký lesk

dub wotan

perla šedá
polievaná
vysoký lesk

dub riviera
mountain

chilli
polievaná
vysoký lesk

dub halifax
tabak

biela
polievaná
supermat

dub gladstone
tabak

kašmír
polievaná
supermat

šedý kameň
polievaná
supermat

čierna
polievaná
supermat

šedá
polievaná
supermat

bridlica čierna

Cora

Nadčasový dizajn hladkých predných plôch a technické
prevedenie ABS hrán je zárukou dlhotrvajúcej spokojnosti.
Nadčasová a čistá biela farba rozjasní každý interiér a je
ľahko kombinovateľná s dekoračnými doplnkami rôznych
farieb. To ju predurčuje do otvorených dispozícií.

kuchyne

30

31

Počas varenia môžete
mať horné výklopné
skrinky stále otvorené
a budete mať všetko
po ruke a hlavu si tiež
o ne neudriete.
Pri zatváraní sú tiché
vďaka tlmičom.

kuchyne

11 farebných
vyhotovení
biela
vysoký lesk

32

33

kašmír

biela
vysoký lesk

šedý kameň

šedá diamant

šedá
vysoký lesk

pino aurelio

dub arlington

dub san
remo sand

dub bardolino

dub nelson

Elis

Kuchyňa neopakovateľného
imidžu. Jej extravagantná
kombinácia textúr s farbami vo
vysokom lesku doplnená
o matné vyhotovenia drevín
vytvára kuchyňu s nevšednosťou
a originalitou. Medzi striebornými
otvorenými policami sa krásne
vyníma aj jedna červená.

kuchyne

34

35

12 farebných
vyhotovení
biela
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

grafit

láva

kapučíno
vysoký lesk

biela arctic

dub bardolino

červená
vysoký lesk

mušla

dub truffel

Optimálne využitie rohovej
skrinky je možné vďaka
sofistikovanému systému
výsuvných políc. Každá
polica má nosnosť 25 kg.

kuchyne

36

37

Gala

Jemná a 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.

kuchyne

38

39

11 farebných
vyhotovení

kašmír

biela vysoký
lesk

kuchyne

ivory vysoký
lesk

šedý kameň

šedá diamant

dub arlington

dub bardolino

šedá vysoký
lesk

pino aurelio

dub san
remo sand

dub nelson

Pre kulinárskych nadšencov je
pripravený variabilný závesný
program , na ktorom budú vždy
.
pripravené najdôležitejšie pomôcky

40

41

Leandra
Nadčasová kráska. Ani dlhé roky na trhu neuberajú
tomuto dizajnu 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.

kuchyne

42

43

8 farebných
vyhotovení

kuchyne

vanilka

pino aurelio

pecan

dub san remo
sand

dub riviera
mountain

čerešňa
pegasa

láva

dub bardolino
schoko

Všetky kuchynské modely majú
kvalitnú kovovú úchytku. Dizajn
e
a farbu úchytky vám prispôsobím
podľa vyhotovenia predných plôch.

44

45

Carmen
Hranaté línie kuchyne umocňuje použitie pracovnej
dosky nielen na pracovnej ploche, ale zároveň
vytvára bok kuchynskej linky a prídavný stôl.
Jemné skosenie predných plôch dotvára moderný
vzhľad a striedmu eleganciu. Žlté otvorené police
sú milým doplnkom.

kuchyne

46

47

Sofistikované otváranie
horných dvierok je
pohodlné a jednoduché.
Jedným pohybom máte
prístup ku všetkému
v skrinke. Zatváranie je
tiché vďaka tlmičom.
kuchyne

48

49

biela arctic

vanilka

kašmír

pino aurelio

pecan

magnólia

dub san
remo sand

dub nelson

dub bardolino
schoko

láva

10 farebných
vyhotovení

Zora

Nezameniteľný výraz tejto kuchyni
dodáva rozdelená spodná časť
pomocou drevitého dekoru. Celá
kompozícia tak pôsobí vzdušne, ale nie
fádne. Výrazné horizontálne členenie
zvýrazňuje aj použitie zásuvkových
skriniek v dolnej časti.

kuchyne

50

51

suviek v spodnej
Ergonomicky najvýhodnejšie je použitie zá
nosť až 50 kg,
časti kuchynských liniek. Zásuvky majú nos
zatváranie.
vysúvajú sa celým objemom a majú tlmené

kuchyne

10 farebných
vyhotovení

52

53

piesková

avocado

grafit

pino aurelio

woodline
creme

woodline
mokka

dub
arlington

dub
bardolino

dub nelson

dub bardolino
schoko

kuchyne

54

55

KLASICKÉ KUCHYNE

Dona

Vybočte zo zaužívaných stereotypov
a opustite zaužívané cestičky. Elektrická rúra
so zabudovanou chladničkou je s kuchyňou
netradične spojená otvorenými policami.
Príjemná atmosféra a priateľská pohoda
sa stanú vašimi každodennými spoločníkmi.

kuchyne

56

57

ých
Optimálne rozmiestnenie kuchynsk
šich
spotrebičov vám naplánujeme v na
predajniach a navrhneme presné
umiestnenie inžinierskych sietí.

5 farebných
vyhotovení
piesková

kuchyne

šedá

pino aurelio

dub san
remo sand

dub nelson

58

59

Porta

Línia horných skriniek zasahuje takmer až po podlahu
a opticky ohraničuje kuchynskú linku v priestore.
Kombináciou rovných pravouhlých línií výplní vlysov
a trendových úchytiek sa jej dizajn ešte zvýrazňuje.

kuchyne

60

61

Ponúkame komplexné
riešenie kuchyne.
Jedáleň, kuchyňa
a obývačka budú ladiť
farebne aj materiálovo.
Zariaďujte domácnosť
pod jednou strechou.

7 farebných
vyhotovení

kuchyne

62

63

vanilka

pino aurelio

vanilka patina

dub nelson

dub bardolino
schoko

láva

dub
bardolino

Manila
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.

kuchyne

64

65

Kuchyne Family sa môžu pýšiť
v.
množstvom prepracovaných detailo
Rímsy, vykrývacie boky, presklené
ť.
dvierka, všetko pre vašu spokojnos

kuchyne

66

3 farebné
vyhotovenia

67

biela arctic

magnólia

vanilka patina

Lada

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. Otvorené police v spodnej časti opticky
vyvažujú plnšiu hornú časť.

kuchyne

68

69

2 farebné
vyhotovenia

rinky slúži ako
Integrované svetelné dno hornej sk
. Ovládané je
pracovné aj dekoratívne osvetlenie
o materiálu.
samostatne a vyrobené z kvalitnéh

kuchyne

biela arctic

70

71

magnólia

Sima

Ak máte radi spojenie klasického dizajnu
s modernými doplnkami, je táto kuchyňa
práve pre vás. Vďaka širokej ponuke skriniek
využijete každé miesto v priestore. Nový
model ocenila verejnosť a odborná porota na
výstave Nábytok a bývanie v Nitre 2019.

kuchyne

72

73

3 farebné
vyhotovenia
mušla

kuchyne

plover mat

dub kronberg
svetlý

je ideálna pre
Variabilná výška horných skriniek
až po strop.
efektívne využitie každého miesta
ami.
Sklené police sú osvetlené LED diód

74

75

Katy
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.

kuchyne

76

77

8 farebných
vyhotovení
biela arctic

pino aurelio

vanilka patina

kašmír raster

šedý kameň
raster

dub bardolino

dub riviera
mountain

dub bardolino
schoko

Krásne ukončenie skrinky
v každom smere. Vertikálne
pomocou moderného
pilastra a horizontálne
použitím okrasnej rímsy.

kuchyne

78

79

Lota

Jemné línie frézovaných dvierok a decentné farebné
vyhotovenie majú priam liečivú silu. Vhodne zvolená
úchytka tento dojem ešte podčiarkuje. Určite oceníte
veľký ostrovček, ktorý tvorí hlavnú pracovnú plochu
a plynulo tvorí aj stôl.

kuchyne

80

81

5

kuchyne

farebných
vyhotovení

biela arctic

kašmír

šedý kameň

fjord

Pri návrhu kuchynskej linky si
de
môžete vybrať, akým spôsobom bu
y.
opracovaná hrana pracovnej dosk
Tu je hrana zrezaná a následné
olepená odolnou ABS hranou.

cement

82

83

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.

kuchyne

84

85

2 farebné
vyhotovenia

dýha vanilka

dýha kašmír

znych
Dýhované dvierka sú morené do rô
sú vyrobené
odtieňov. Z prírodného materiálu
sy.
aj ozdobné pilastre a okrasné rím

kuchyne

86

87

Astória
Kuchyňu charakterizuje obľúbený tradičný frézovaný
tvar dverí a police elegantných zaoblených tvarov. Jej
eleganciu ešte stupňujú horné skrinky s presklenými
dverami a vnútorným osvetlením, vďaka ktorému
dokáže navodiť veľmi romantickú náladu.

kuchyne

88

89

7 farebných
vyhotovení

Zaoblené tvary dvierok sú v súlade
ých
s elegantnými krivkami na závesn
policiach, ktoré môžete umiestniť
ky.
samostatne alebo pod horné skrin

kuchyne

90

biela arctic

91

mušla

pino aurelio

vanilka patina

dub bardolino

dub riviera
mountain

čerešňa
pegasa

Bibiana
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.

kuchyne

92

93

3 farebné
vyhotovenia

automaticky
Hľadáte kuchyňu, pri ktorej vám
biana je
napadne slovo domov ? Kuchyňa Bi
a výrazné
pre vás tá pravá. Ozdobný oblúk
očnou.
frézovanie ju robia skutočne výnim

kuchyne

pino aurelio

94

95

vanilka patina

dub riviera
mountain

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.

kuchyne

96

97

Obývačka a kuchyňa sú už v dnešnej dobe prepojené do
jedného celku. Pri zariaďovaní takýchto interiérov je
priam nutnosť ponúknuť harmonicky zladený nábytok.
Ladiť musí farba, povrchová úprava aj materiál.
Koncept nábytku Route spĺňa všetky tieto kritériá. Je
v pravom zmysle slova krížencom obývačky a kuchyne.
Pre zákazníka to znamená, že z každého kuchynského
modelu si pomocou špeciálnych skriniek zariadi aj
obývačku. Vysoká variabilita konceptu Route je priam
stvorená pre kreatívne nápady.

kuchyne

98

99

1
2
3
4

5

6

7
8

Kvalita je
najlepší recept

Prvotriedny konštrukčný materiál. Laminovaná
drevotriesková doska hrúbky 16 mm.
Kovanie pre zavesenie skrinky dimenzované na
záťaž až 70 kg, s možnosťou výškového nastavenia.
Závesy dverí BLUM s integrovaným tlmením
a zárukou počas celej životnosti.
Nosnosť police 15 kg. Bezpečnostné podložky
zaistia policu proti posunu.
Možnosť individuálneho nastavenia pozície police.
Silikónový tlmič integrovaný do dverí pre ich
komfortné zatváranie.
ABS hrana na všetkých namáhaných
častiach skrinky.
Šesťbodové spojenie častí korpusu a chrbát
v drážke zabezpečujú pevnú konštrukciu.

1
2

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.

3
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1
2
3
4
5
6
7
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Odolná pracovná doska s ABS alebo
zaoblenou hranou.
Kovové zásuvky BLUM so zárukou počas celej
životnosti a bezúdržbovým chodom.
Vysoká nosnosť zásuviek, spolu až 130 kg.
TIP-ON BLUMOTION kombinácia ľahkého otvárania
a zatvárania bez úchytky.
Silikónový tlmič integrovaný do prednej plochy
pre ešte jemnejšie zatváranie.
Flexibilné uchytenie podnože pre jednoduché
a rýchle nasadenie.
Výškovo nastaviteľné nohy na kompenzáciu nerovnosti
podlahy, výber dvoch výšok 124 mm a 180 mm.
Pevná konštrukcia korpusu tvorená drevennými
kolíkmi, spojovacím kovaním a chrbátom v drážke.

Pekná a praktická
Ponúkame Vám najmodernejšie kuchyne,
v ktorých sa v dokonalej harmónii spája
estetika s funkčnosťou. Dobrá kuchyňa je
nielen krásna, ale aj praktická. Premyslený
systém vnútorného života sa hravo postará
o poriadok a podporuje tak zjednodušenie
pracovných úkonov. Ak máte všetko čo
potrebujete v dosahu svojich rúk, práca
beží ako po masle.

3

najdôležitejšie charakteristiky
praktickej kuchyne.

kuchyne

1.
2.
3.

185
Dobré pracovné postupy.
Kuchynské príbory, fľaše alebo potraviny – všetko pekne usporiadané vo vhodnom
vnútornom členení. Takto úhľadne organizovaná ide práca ľahko od ruky.
Optimálne využitie priestoru.
Široké, vysoké a hlboké výsuvy lepšie využívajú poskytnuté miesto. Pomocou
správne zvolených skriniek môžete individuálne usporiadať úložný priestor.
Vysoký komfort obsluhy
Jednoduché otváranie a jemné a tiché zatváranie zásuviek zvyšujú komfort v kuchyni.
V našich kuchyniach sa uplatňuje najmodernejšia technika.
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variánt
dvierok

14

farieb
korpusov

pracovných
dosiek

32

102
typov
úchytiek

dvierka
v ALU ráme

spotrebiče
svetových
výrobcov

jednoduché
triedenie
odpadu

kvalitné
drezy
a batérie

uloženie
čistiacich
prípravkov

úsporné
LED
osvetlenie

dokonalý
prehľad
v zásuvkách

neoceniteľní
praktickí
pomocníci

prehľadné
uloženie
potravín

praktický
závesný
program

dizajnovo
zladené
doplnky

4

Nechajte sa inšpirovať!
Premyslenými výrobkami, ktoré do
kuchyne prinášajú vysokú funkčnosť.
Praktickými riešeniami optimálne
prispôsobenými potrebám
používateľov kuchyne.
A s know-how, ktoré je veľmi
užitočné už pri projektovaní kuchyne.

Prehľad a poriadok

3

línie vnútorného vybavenia

kuchyne

1

2

AMBIA - LINE
Poriadok v tej najkrajšej podobe.

104

ORGA - LINE
Inšpirujúci poriadok.
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3

AGOFORM
Základný poriadok.

Aby všetko fungovalo
ZRIEDKA
ČASTO

Ušetrite čas a vzdialenosti. Už pri plánovaní
kuchyne si premyslite, kde a aké kuchynské
pomôcky budete v budúcnosti potrebovať.
To je kľúč k jednoduchým pracovným
postupom.

STÁLE

Ergonomické roviny
ČASTO

Rozdeľte si všetky odkladané veci
na tie, ktoré sú potrebné stále, často
alebo len zriedka. Ich uložením do
správnej roviny si ušetríte zbytočné
ohýbanie a naťahovanie.

Zóna VARENIA

Zóna PRÍPRAVY

Zóna ZÁSOBY
Potraviny odkladajte centrálne. Veci ukladajte tak, aby boli pohodlne
dosiahnuteľné, ľahko prístupné a dbajte pritom na krátke vzdialenosti.

Zóna UMÝVANIA

Zóna UKLADANIA

Zóna ZÁSOBY

Optimalizované pracovné postupy

Krátke vzdialenosti

Kuchyne možno rozdeliť do zón podľa jednotlivých činností.
Takto si zabezpečíte krátke cesty a všetko je uložené tam, kde to potrebujete.

Šetrite kroky, každý deň: tu presne vidíte tie isté
pracovné zóny - rozdiel je v usporiadaní!

Kuchyňa jednoradová

Kuchyňa dvojradová

Kuchyňa s ostrovom

Zohľadnené pracovné postupy

Kuchyňa tvar L

Kuchyňa tvar U

Kuchyňa tvar G

Nezohľadnené pracovné postupy

Zóna UKLADANIA
Do blízkosti si ukladajte príbory a poháre. Prestieranie stola je tak pohodlnejšie.
Ak je nablízku ešte aj umývačka, uloženie čistého riadu je raz dva hotové.

Zóna UMÝVANIA
Pri umývaní, čistení a likvidácii je dôležitá hygiena. Vo výsuve pod drezom musí
byť všetko dobre prístupné a uložené v čistote.

Zóna PRÍPRAVY
Ideálne miesto na pracovnú plochu je medzi drezom a varnou doskou, vďaka
čomu máte krátku vzdialenosť k vode, varnej doske i k nádobe na odpadky.

Zóna VARENIA
Pomôcky na varenie a pečenie, ako sú panvice, hrnce, kuchynský príbor alebo
plechy na pečenie ukladajte podľa možnosti priamo pri sporáku a rúre.

kuchyne
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Základné typy skriniek
Skrinky spodné koncové
výška 70,6 cm

Skrinky závesné
výška 38,4 cm

Skrinky spodné dverové
výška 70,6 cm

Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm

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

Skrinky stredné rohové
výška 128,2 cm

Vysvetlivky

MBA
MBT

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

MBA
MBT
šírka 60,75,90 cm
1 zásuvka

MBA
MBT
šírka 60,75,90 cm
2 zásuvky

MBA
MBT
šírka 75,90 cm
drezová, 1 zásuvka

šírka 15,30,45,60 cm
policová

šírka 15,30,45,60 cm
1 dvere

ES 60,75,90 1ZZ

ES 60,75,90 2ZZ

ES 75,90 1ZKD

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

ES 15,30,45,60

Skrinky spodné zásuvkovo-dverové
výška 70,6 cm

MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBT
MBT
MBT
MBT
MBT
MBT
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče
1 dvere, 1 zásuvka
1 dvere, 2 zásuvky
1 zásuvka
1 zásuvka
1 čelo, 2 zásuvky
1 dvere, 2 zásuvky
ERS 1
ERS 2
EMRS 1
EMRS 2
ER KS1
ER KS2

šírka 60 cm
potravinová 1 dvere

šírka 60 cm
potravinová s výsuvnými
košmi, 1 dvere
ER 99 KS

ES 99 S

šírka 30,45,60 cm
2 dvere
PO 30,45,60 2D
POV 30,45,60 V 2D

šírka 30,45,60 cm
3 dvere
PO 30,45,60 3D
POV 30,45,60 3D

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

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

šírka 60,75,90 cm
2 dvere

šírka45,60 cm
drezová, 1 dvere

šírka 60,75,90 cm
drezová, 2 dvere

MBA
MBT
šírka 30,45,60 cm
1 dvere, 1 zásuvka

MBA
MBT
šírka 60,90 cm
2 dvere, 1 zásuvka

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

šírka 15,30 cm
s výsuvným košom

ES 60,75,90

ES 45,60 D

ES 60,75,90

ES 30,45,60 DZ

ES 60,90 DZ

ES 45,60,75,90 1ZN

ES 15,30

MBA
MBT
šírka 60 cm
s prútenými košmi,
1 zásuvka
ES 60 DZ

MBA
MBT
šírka 45,60 cm
s policami pre uloženie
fliaš, 1 zásuvka
ES 45,60 DZ

šírka 30,45 cm
s výsuvným košom
ES 30, 45 LF
ES 30, 45 LFV

MBA
MBT
šírka 45,60 cm
2 dvere, 3 zásuvky
ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šírka 90 cm
4 dvere
PO 90 4D | POV 90 4D

MBA
MBT
šírka 90 cm
2 sklené ALU dvere,
4 zásuvky
ES 90 P AL | ES 90
PV AL

šírka 60 cm
pre vstavané
spotrebiče
CHU 7 | CHUV 7

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavané
spotrebiče
ER 3Z | ER 3ZV

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavané
spotrebiče
CH KT5 | CH KT5V

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavané
spotrebiče
EMR 2ZA | EMR 2ZAV

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavané
spotrebiče
EMR 1ZA | EMR 1ZAV

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

MBA
MBT
šírka
30,45,60,75,90,120
2 zásuvky

MBA
MBT
šírka
30,45,60,75,90,120
3 zásuvky

ES 30 - 120 K

ES 30 - 120 3Z

MBA
MBT
šírka 30,45,60 cm
4 zásuvky
ES 30,45,60 4Z

šírka 45,60 cm
drezová pre vstavaný
odpadkový kôš
ES 45,60 D

MBA
MBT
šírka 60,75 cm
drezová, 1 zásuvka

MBA
MBT
šírka 60,75 cm
drezová, 1 čelo,
1 zásuvka
ES 60,75 1ZD

ES 60,75 1ZD

Ostrovné skrinky
výška 70,6 cm

MBA
MBT
šírka 60,90 cm
drezová, 2 zásuvky
s posuvnými košmi
Hettich
ES 60,90 KF

ES 75,90,120 KD

MBA
MBT
šírka 60,75,90 cm
pre indukčný varný
panel,
2 zásuvky
ES 60,75,90 KI

Skrinky spodné pre vstavené spotrebiče
výška 70,6 cm

šírka 60 cm
ostrovná, 1 dvere

MBA
MBT
šírka 60,90 cm
ostrovná, 2 zásuvky

MBA
MBT
šírka 60,90 cm
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60 O

ES 60,90 OK

ES 60,90 O3Z

MBA
MBT
šírka 60,90 cm
ostrovná, pre indukčný
varný panel, 2 zásuvky
ES 60,90 OKI

MBA
MBT
šírka 90 cm
ostrovná, drezová,
2 zásuvky
ES 90 OKD

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavanú rúru
1 zásuvka
ES 60 ER

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre indukčný varný
panel,
1 čelo, 3 zásuvky
ES 60 3ZI

Nadstavec na spodné skrinky
výška 13,5 cm

MBA
MBA
MBA
MBA
MBT
MBT
MBT
MBT
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
šírka 60 cm
pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče pre vstavané spotrebiče
MRK 3ZB | MRK 3ZBV

MRK 2ZB | MRK 2ZBV

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

šírka 89,3 cm
rohová diagonálna

šírka 90 cm
rohová lomená

šírka 60 cm
pre vstavanú chladničku

šírka 45,60 cm
nízky kryt umývačky
riadu

šírka 45,60 cm
vysoký kryt umývačky
riadu

šírka
30,45,60,75,90,120
1 čelo

šírka
30,45,60,75,90,120
1 zásuvka

šírka 45,60,75,90,120
výklopná

šírka 60,75,90,120 cm
paralelne výklopná

K 45,60 U

K 45,60 UV

ES 30 - 120 VNC

ES 30 - 120 VNZ

EH 45,60,75,90,120 HK

EH 60,75,90,120 NH

ES 99 K

ES 89 RD

ES 90 RL

CHN

ES 99 R

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavanú rúru
1 zásuvka
ERN 1Z

šírka 30,45 cm
s vysuvným košom

PO 15,30,45,60 S

ES 30,45 LFS

šírka 30 cm
s vysuvným, otočným
košom
ES 30 LKOS

MBA
MBT
šírka 45,60,90 cm
4 zásuvky
ES 45,60,90 P4Z

šírka 60 cm
pre vstavané spotrebiče
1 dvere
CHS 1

CHU 12 | CHUV 12

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavanú mikrovlnku
2 zásuvky
MR N1

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre mikrovlnku
3 zásuvky
MR N2

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

šírka 60 cm
rohová lomená
symetrická
EH 60 RS

šírka 60 cm
pre vstavané spotrebiče
2 dvere
CHS 2

šírka 60,75,90,120 cm šírka 15,30,45,60,90 cm
výklopná skladacia
horná

šírka 60,90 cm
1 dvere EH 60 D
2 dvere EH 90 D

CHU 22 | CHUV 22

EH 60,75,90,120 YH

ZU 4 | ZUV 4

šírka 45,60 cm
1 dvere

šírka 45,60 cm
1 dvere

šírka 90 cm
2 dvere

EH 30,45,60

EH 60,75,90 V

EH 45,60 HV

EH 45,60 DK

EH 90 DKV

Skrinky závesné
nikové
výška 35,2 cm

šírka 28 cm
horná koncová

šírka 23 cm
skosená, 1 dvere

EH 29 K

EH 23 V

šírka 60,90 cm
paralelne výklopná

šírka 60,90 cm
výklopná skladacia

šírka 30,45,60 cm
hrúbka: 22 mm

šírka 30,45,60 cm
hrúbka:16 mm

EH 60, 90 NHD

EH 60, 90 YHD

AR 30,45,60

NIKA 30,45,60

šírka 60 cm

šírka 60 cm
1 výklop

šírka 60 cm
1 dvere

EH 60 MN

EH 60 M

EH 60 MV

Závesne police
hrúbka: 1,6/2,2 cm

šírka 45 - 240 cm
drevená polica
POL 45, 60, 90,120,180,
240

hrúbka: 0,6/1 cm

šírka 45 - 180 cm
sklenená polica
SPL 45, 60, 90,120
SP 60,90,120,180

šírka 59,3 cm
rohová diagonálna
1 dvere
EH 59 RDN

Skrinky závesné
s integrovaným
odsávačom pár
výška 51,2 cm /
70,6 cm / 89,6 cm

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

šírka 60 cm
podvesná pre voľne
stojacu mikrovlnnú rúru
EH 60 N M

ZU 6 | ZUV 6

Skrinky horné rohové
výška 51,2 cm / 70,4 cm
/ 89,6 cm

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

šírka 60,75,90 cm
2 dvere

EH 15,30,45,60,90 N

Vybrané skrinky vieme rozmerovo upraviť podľa Vašich potrieb

ZU 1 | ZUV 1

šírka 30,45,60 cm
1 dvere

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

šírka 60 cm
pre vstavanú vinotéku
1 dvere
VS 1

CH 1Z | CH 1ZV

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

Skrinky stredné spotrebičové
výška 128,2 cm

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

CHU 9 | CHUV 9

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

MBA
MBT
šírka 60 cm
pre vstavanú chladničku
1 dvere, 1 zásuvka
ERN 1Z1D

Skrinky stredné potravinové
výška 128,2 cm

CH KT8 | CH KT8V

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

Skrinky spodné pre zabudovatelné spotrebiče
výška 93 cm

Skrinky spodné rohové
výška 70,6 cm

šírka 105,110,120,125cm
rohová policová

MBA
MBT
šírka 75,90,120 cm
drezová, 2 zásuvky

hrúbka: 4 cm

šírka 60,90 cm
ALU svetelná polica
ALU SP 60,90

šírka 60,90 cm
1 dvere EH 60 ND
2 dvere EH 90 ND

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

šírka 60 cm
skrinka horná roletová
hĺbka: 31,5 cm
EVR 60 | EVR 60 V

šírka 60 cm
skrinka horná roletová
hĺbka: 56 cm
EVR 60 H | EVR 60 HV

VŽDY PERFEKTNÝ VÝSLEDOK.
BEZ OBÁV.

Nech každý
deň chutí lepšie
S novými intuitívnymi spotrebičmi Electrolux si vychutnáte samotné varenie aj výsledné
pokrmy. Či už vyhľadávate inovatívne technológie, spotrebiče, ktoré vychádzajú
používateľovi v ústrety, pomoc pri rutinných úlohách alebo pôsobivý dizajn,
z nového radu intuitívnych kuchynských spotrebičov Electrolux si určite vyberiete.

Teplotná sonda
S teplotnou sondou už nebude
žiadny pokrm vysušený ani
nedopečený. Sonda zapichnutá
v strede pripravovaného jedla
dá rúre pokyn, aby sa vypla,
keď vnútorná teplota pokrmu
dosiahne požadovanú úroveň.

SenseBoil®
Inteligentné indukčné varné panely s technológiou SenseBoil®
po celý čas varenia sledujú, kedy voda v hrnci dosiahne bod
varu. Hneď potom automaticky znížia výkon na mierne varenie,
až kým nastavenie nezmeníte. Teraz si môžete napríklad počas
varenia zemiakov na ktorejkoľvek varnej zóne, či už s pokrievkou,
alebo bez nej, bez obáv odbehnúť. Príprava bude ďalej vzorovo
pokračovať. Môžete sa spoľahnúť, že obsah hrnca nevykypí
a nespôsobí pohromu na varnom paneli a okolo neho.

W ELL DON E

MEDIUM

RARE

SteamBake
Technológia SteamBake pridá na začiatku
pečenia k horúcemu vzduchu aj paru, ktorá
na povrchu pokrmov vytvorí chrumkavú
kôrku a zabezpečí mäkkú konzistenciu vo
vnútri. Cesto vplyvom pary krásne dokysne
a bude ešte nadýchanejšie a ľahšie.

QuickSelect
Zvoľte si, ako dlho sa má riad
umývať. Vďaka flexibilnému
ovládaniu QuickSelect čas nastavíte
jedným dotykom. O zvyšok sa
už postará umývačka sama.

www.aeg.sk

SENSE

PURE

Rad SENSE obsahuje zabudovateľné spotrebiče,
ktoré vám dodajú to správne kulinárske sebavedomie.
Spoľahnite sa na inteligentné technológie a vyskúšajte
nové recepty a postupy. Spotrebiče radu SENSE sa
stanú vašimi asistentmi, na ktorých sa dá v každej
situácii spoľahnúť. Ak v kuchyni oceníte dôveryhodných
pomocníkov, sú pre vás ideálne. Vďaka nim dokážete
vytvoriť aj pokrmy, na ktoré by ste si sami možno netrúfli.

Rad PURE spája skvelý výkon s vyspelým estetickým
a technickým riešením. Snúbi sa v ňom nadčasový
štýl, výkon a kvalitné materiály. Výsledkom je
spotrebič s pôsobivým dizajnom, ktorý skvele
zapadne do každej kuchyne, či už je zapnutý,
alebo vypnutý. Dokonalý pomocník pre tých,
ktorí uprednostňujú čistý a elegantný dizajn.

www.electrolux.sk

Dodávatelia

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.whirlpool.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.bosch-home.com

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.aeg-electrolux.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.electrolux.sk

Termoplastické fólie
www.partner-bis.pl

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy,
ostatné kovania)
www.hettich.com

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.bekosk.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.indesit.sk

Drezy pre domácnosť, batérie,
systémy triedenia odpadu
a drviče odpadu
www.blanco.sk

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
www.mora.sk

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky, ...)
www.grimme.at

Nábytkové kovanie
(zásuvky, zásvesy, výklopy,
ostatné kovania)
www.dextrade.sk

Kastell

5 rokov

Predĺžená záruka na všetky spotrebiče z tejto akčnej ponuky

záruka

Komínový odsávač pár Rustikal

Odsávače pár
v rustikálnom dizajne
HCV
www.kastell.sk

61/2C

záru
motor
na

Komínový odsávač pár Rustikal

CashBack
40 €

60
cm

cm

• 5 úrovní výkonu

CashBack
40 €

• 2 hliníkové filtre, uhlíkový filter FCR17 – 35900124 vo výbave
• Spätná klapka • Osvetlenie LED 2 x 2 W
• Verzia pre odťah aj recirkuláciu
• Rozmery (VxŠxH): 63,8-100x60x50 cm
Kód: 36900930 (antracit)

• Automatické rozmrazovanie
• Otočný tanier s priemerom 245 mm
• Objem 20 l • Maximálny príkon 1,25 W • Grilovacia mriežka
• Rozmery (VxŠxH): 39x59,3x33,3 cm
Kód: 38900101 (staro-biele sklo)

MOC: 499 €

MOC: 499 €

MOC: 469 €

179 €

HHW6BR4TWA

Akčná cena

179 €

Akčná cena

Plynová doska Rustikal

Laminované drevotrieskové dosky
www.ddl.cz

5 rokov

5 rokkoav

Laminované drevotrieskovézdosky
áru
na motor
a DVD
ka
záru
www.pfleiderer.com

Velkoplošný materiál
www.zvoimpex.it

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA 5 ROKOV

11rokkoav
Platí na všetky spotrebiče

• 4 horáky, smaltované podpery

Drevovláknité
dosky
Palety, DVD,•LDTD
4 horáky, smaltované podpery • Horák s dvojitou korunou
(4kW)
• Horák s dvojitou korunou (4kW)
• Trysky na propán-bután súčasťou výbavy
www.sonaeindustria.com
• Trysky na propán-bután súčasťou výbavy
www.drevonaexport.sk
• Bezpečnostná poistka
• Rozmery (VxŠxH): 8 x 59,5 x 51 cm
Kód: 33802042 (starobiela)
MOC: 309 €

Akčná cena

199 €

• Bezpečnostná poistka
• Rozmery (VxŠxH): 8 x 59,5 x 51 cm
Kód: 33802043 (antracit)
MOC: 309 €

Nábytkové hrany
www.portax.sk

Akčná cena

ákoru
z tejto akčnejznaponuky.
mpresor
Pre uplatnenie predĺženej záruky je
nutné výrobok zaregistrovať do 30 dní
od dátumu zakúpenia spotrebiča na
www.registracia-zaruka.sk
Back
Cash

40

Nábytkové hrany
€
www.hranipex.sk
www.hoover.sk

199 €

HOF 4050C/E

HMG 20 GDFC

Multifunkčná rúra Rustikal

Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom Classic*

capacity

• 8 funkcií (1,2,4,5,6,7,9,11)

• 8 funkcií (1,2,4,5,6,7,9,11)

or
kompres

Termoplastické fólie
65L
www.continental-corporation.com

Nábytkové sklá
www.sklotvar.eu

Nábytkové svietidlá
www.furnika.pl

Nábytkové svietidlá
www.skoff.com.pl

capacity

• 5 úrovní výkonu
• 9 prednastavených rýchlych programov
• Digitálny displej
• 3 kombinácie varenia: mikrovlnný ohrev, gril, mikrovlnný ohrev + gril
• Mikrovlnný ohrev 800 W • Gril 1000 W
• Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou

Obalový materiál
(polystyrén)
www.temposro.eu

Zásuvkové profily
(demont zásuvky)
www.pronap-sro.cz

Obalový materiál
(kartóny, krabice ...)
www.toprefal.sk

Obalový materiál
(vlnitá lepenka)
www.lauris.sk

Termoplastické fólie
www.renolit.com

Plastové výlisky
a komponenty
www.interier-plast.sk

Systémy na báze polymérov
www.rehau.com

Výroba a oplášťovanie MDF
profilov (ozdobné rímsy)
www.bog-mar.com.pl

CashBack
100 €

CashBack
20 €

AKCIA!

20L

capacity

k
znaáinvru
ertorový

Hoover
ZADARMO

Multifunkčná rúra Rustikal

GARANCIA
VRÁTENIA
PEŇAZÍ

11rokova

www.hooverwizard.com
Facebook: @HooverCZSK
Instagram: @HooverCZSK
Žehlička

HOF 4050WA/E

Nábytkové hrany
65L
www.varex.sk

Nábytkové sklá

219 €

HHW6BR4TGH

Laminované drevotrieskové
Plynovádosky,
doska Rustikal
pracovné dosky, drevovláknové
dosky
www.egger.com

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

SANDOR KFT

A+++

• 2 hliníkové filtre, uhlíkový filter FCR17 – 35900124 vo výbave
• Spätná klapka • Osvetlenie LED 2 x 2 W
• Verzia pre odťah aj recirkuláciu
• Rozmery ( VxŠxH): 63,8-100x60x50 cm
Kód: 36900953 (starobiela)
Akčná cena

Spojovacie materiály
(skrutka, konfirmáty, matice ...)
www.visimpex.com

capacity

• 9 prednastavených rýchlych programov
Drezy pre domácnosť, batérie,
• Digitálny displej
Výroba a predaj dizajnových
systémy triedenia odpadu
VINKA ohrev + gril
NOmikrovlnný
• 3 kombinácie varenia: mikrovlnný ohrev, gril,
• 3 úrovne výkonu • Tlačidlové ovládanie
• 3 úrovne
výkonu • Tlačidlové ovládanie
odsávačov
pár.
kuchynské odsávače
pár
a
drviče
odpadu
Laminované drevotrieskové dosky
• Mikrovlnný ohrev 800 W • Gril 1000 W
• Min./Max. výkon odsávania 290/456 m3/h
• Min./Max. výkon odsávania 290/456 m3/h
www.faber.sk
www.elica.sk
www.franke.com • Elektronická minútka so zvukovou signalizáciou
www.bucina-ddd.sk
• Min./Max. hlučnosť 56/63 dB
• Min./Max. hlučnosť 56/63 dB

AKCIA!

Nábytkové kovanie
www.kesseboehmer.de

20L

Robotický er
ov
vysávač Ho

ZADARMO

Hliníkové profily a svietidlá
www.salu.cz

CashBack
100 €

CashBack
20 €

Žehlička
Hoover
ZADARMO

Nábytkové kovanie
(úchytky, nohy, ...)
www.schwinn-gmbh.de

CashBack

kov

11ro
v
kavý
100 €
ruoro
zá
11roko
Výroba a predaj voľne stojacích
Výroba
na invert a predaj voľne stojacích
a
k
ru
kompresor
kompresor
a vstavaných elektrospotrebičov
a vstavaných
elektrospotrebičov
naGDFWA
HMG 20zá
www.candy-hoover.czVstavaná mikrovlnná rúra s www.candy-hoover.cz
grilom Classic*

60

Nábytkové kovanie
(úchytky, vešiaky ...)
www.knk.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy, ...)
www.blum.sk

GARANCIA
VRÁTENIA
PEŇAZÍ

5 rokokav

* Mikrovlnné rúry sú vyrobené z iných materiálov ako multifunkčné rúry a môžu mať odlišný farebný odtieň.

Výroba a predaj voľne stojacích
a vstavaných elektrospotrebičov
HCV 61/2WA
www.gorenje.sk

Nábytkové kovanie
(zásuvky, závesy, výklopy ...)
www.fgv.it

Robotický er
ov
vysávač Ho

ZADARMO

NOVINKA

CashBack
100 €

Kancelárske potreby,
streč fólia
www.tichelmann.sk

Jednoduchý nákup na splátky
www.quatro.sk

CashBack
40 €

A+++

Nábytkové kovanie a materiály pre výrobu nábytku

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

Nábytkové kovania a materiály
pre výrobu nábytku
www.interierstudio.sk

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

Tradičný slovenský výrobca nábytku

www.decodom.sk

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

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.

