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Spoločnosť DECODOM 
získala ocenenie

Slovak Superbrands 2013.

Podporujeme SLOVENSKO.
V tomto katalógu sú 
slovenské výrobky.

Uznávaný a tradičný výrobca na Slovensku.
Sme najväčším slovenským výrobcom nábytku. Nadväzujeme na viac ako 100 ročnú tradíciu výroby nábytku v Topoľčanoch. Prinášame do výroby najmodernejšie technológie a sofistikovanú organizáciu. 
Inováciou výrobkov, investovaním do rozvoja uspokojujeme najnáročnejšie požiadavky zákazníka. Výrobné haly sa rozprestierajú na ploche 13,5 ha a zamestnávajú spolu s maloobchodnou sieťou 
viac ako 1200 zamestnancov. Technológia a použité materiály vo výrobe sú ekologické a ohľaduplné k životnému prostrediu. 

Široký výber sortimentu.
Vývoj noviniek s nadčasovým dizajnom je pre nás úlohou, ktorou chceme naplniť vaše túžby po peknom, účelnom a funkčnom nábytku do kuchyne, obývačky, spálne, detskej izby, predsiene, pracovne 
alebo kancelárie. Ponúkame 19 modelov kuchýň v programe decoplan a 6 modelov v programe MiniMax. Naše „kuchynské lego“ obsahuje viac ako 45 tisíc samostatných položiek. Širšiu ponuku 
kuchynského nábytku na Slovensku nenájdete. 

Všetko pod jednou strechou.
Nábytok ponúkame v našej maloobchodnej sieti, ktorá má 18 domov nábytku a 6 kuchynských štúdií. Vystavených máme viac ako 700 modelov kuchýň. Pomocou 3D grafického programu vám 
poradíme s návrhom kuchynskej linky. Naše komplexné služby dopĺňa: zamerania priestoru, návrh inštalácií, doprava, vynáška, montáž, záručný servis, akceptovanie rôznych druhov platieb. Pohodlný 
a nerušený nákup vám ponúkame aj v našom E-SHOPE na stránke www.decodom.sk. Všetko vybavíte na jednom mieste, čím šetríte čas aj peniaze.

Prestížne ocenenia nadštandardnej kvality výrobkov a firmy.
Akceptujeme požiadavky trhu a našich zákazníkov. Aj vďaka vám sa naše úsilie stretlo s odozvou u inštitúcií, ktoré udeľujú certifikáty firmám a výrobkom, ktoré sú pre spotrebiteľov zárukou kvality 
a trvalej hodnoty. Certifikáty Slovak Gold, Slovak Gold Exclusive, Superbrands nás zaväzujú k usilovnej práci pre vašu spokojnosť.

DECODOM, spol. s r. o. je kompetentný, vysoko profesionálny partner pri nákupe kuchyne. Disponuje tímom špecialistov, ktorí sa venujú dizajnu, kvalite, technickým a technologickým riešeniam 
na najvyššej odbornej úrovni.

Prinášame vám katalóg kuchýň decoplan a MiniMax 2014.

  Kuchyne na mieru decoplan zohľadňujú individuálne potreby každého zákazníka. Technické riešenie skriniek je vrcholom súčasného vývoja a trendov vo výrobe nábytku. Sú vhodné do každého 
priestoru a vysokou úrovňou komfortu vnútorného vybavenia, použitých materiálov a technológie spracovania uspokoja najnáročnejších zákazníkov. Naša najvyššia kategória kuchynských liniek je 
ocenená jedinečným certifikátom kvality Slovak Gold.

  Kuchyne MiniMax sú jednoduché a cenovo dostupné. Základné technické prvky a nenáročná montáž je ideálna pre rýchle a lacné riešenie novej kuchynskej linky. V segmente lacných kuchynských 
liniek patríme k absolútnej špičke. Len u nás dostanete maximum. Vybrať si môžete obľúbenú farbu alebo štýl.

 Kuchyne na mieru deco plan

 271 farebných variánt dvierok | 27 dekorov pracovných dosiek | 19 modelov kuchýň | 14 farieb korpusov

MiniMax Kuchyne

 18 farebných variánt dvierok | 6 modelov kuchýň | 6 farieb korpusov | 3 dekory pracovných dosiek

 Vážení zákazníci.

 Výrobný závod Topoľčany  Expedičné a logistické centrum Krušovce

Vybrali ste si DECODOM.



 Prečo kuchyne DECODOM?

 Tradícia

Nábytok overený časom. Kuchyňa Carmen - hit roku 1974.

Chránime vaše právo na kvalitné výrobky.

 Záruka

Užívajte si náš nábytok bez starostí.

 Dlhá životnosť

Investujeme do nových technológií.

 Inovatívna výroba

Odborníci ocenili našu prácu a nábytok.

 Ocenenia

Máte viac možností ako nápadov.

 Široká ponuka

Sme vždy blízko a pripravení pomôcť.

 Služby

Zelená farba v našom logu nie je náhodou.

 Ekológia

Nie je cena ako cena. My hráme čistú hru.

 Cenová politika

Sme zohratý kolektív s jedným cieľom.

 Vyrobené ľuďmi

Každý rok prinesieme desiatky noviniek.

 Produktové inovácie

Tvoríme súčasť vašich domovov.

 Spokojní zákazníci



Kvalita, design, elegancia, priestor.
Vôòa opojnej kávy, myšlienka na novú kuchyòu, viac ako 100-roèná história výroby nábytku, to všetko môže by� pretavené do vašej novej kuchyne. Prinášame vám harmóniu nových farieb, materiálov 
a technických riešení, ktoré sú výstupom individuálneho prístupu ku každému dôležitému detailu, h¾adaním súladu medzi dizajnom a cenou. Uprednostòujeme kvalitné komponenty testované pre 
každodenný život. Garanciou kvality našich výrobkov sú moderné, ekologické, výrobné technológie, ktoré sú zárukou nadèasovosti. Verím, že veci okolo nás, nás robia š�astnými, preto osloboïte 
vaše emócie, nechajte sa inšpirova� a sen o svojej kuchyni premeòte na skutoènos�. Naša najvyššia kategória kuchynských liniek je ocenená jedinečným certifikátom kvality Slovak Gold.

 Kuchyne na mieru deco plan
Kategória kuchýň zahŕňajúca najaktuálnejšie farebné vyhotovenia. Modely kuchýň reprezentujúcich súčasné 
trendy európskeho nábytku. Rovné plochy dvierok, pravouhlé línie a živé farby radia modely rady trend 
medzi najvyhľadávanejšie kuchyne na trhu. 

Nadčasový dizajn typický pre túto radu kuchýň zabezpečuje ich aktuálnosť viac ako desať rokov. Modely 
radiace sa do skupiny modern sú každoročne inovované novými a aktuálnymi farebnými dekormi. 

Štýlové kuchyne so symetrickým frézovaním. Rovné línie s rámovým dizajnom ich radia do spoločnej kategórie. 
Prostredníctvom širokej ponuky skriniek a ich variabilnosti možno vytvárať zostavy konzervatívneho, ale aj 
moderného charakteru. 

Kuchyne s oblúkovým frézovaním, ktoré je typickým znakom pre „Landhaus“ štýl. Landhaus znamená 
v nemeckom jazyku vidiek – vidiecký štýl s typickým oblúkovým frézovaním, rustikálnymi policami 
a pilastrami doplnené elektrospotrebičmi v dobovom dizajne začiatku 20-tych rokov.

 ESTER | ELIS | SARA| ORNELIA | CORA | ZORA  PORTA | MONA | LEANDRA| BELA | CARMEN | VANILA 

 KATY | RADUZA| PAULA | LADA | MANILA  ASTORIA | BIBIANA 

TREND

KLASIK

MODERN

RUSTIKAL



Tento rok sme pre vás pripravili opäť novú ponuku kuchýň 
zohľadňujúcu aktuálne trendy vo svetovom dizajne. Základom 
je mix farieb, kde sú svetlé odtiene kombinované s tmavšími, 
doplnené o materiály s prírodnou štruktúrou dreva, kameňa, 
kovu, skla alebo textilu.

Skromný a nevtieravý dizajn kuchynských liniek strieda 
elegancia svojho druhu reprezentovaná klasickými prvkami 
a sezónnymi dekoráciami. Krása tvarov a rovných línií vnáša 
do kuchýň poriadok a čistotu.

 Trendy 2014



ESTER ELIS
ESTER - pre ľudí hľadajúcich elegantnú a trendovú kuchyňu. 
Predné plochy v jednofarebných vyhotoveniach možno kombinovať 
s príjemnými drevodekormi. Väčšia hrúbka a jemný rádius zvýrazňujú 
masívny vzhľad dverí.

ELIS - kuchyňa neopakovateľného imidžu. Jej extravagantná 
kombinácia textúr s farbami vo vysokom lesku doplnená o matné 
vyhotovenia drevín, vytvára kuchyňu s nevšednosťou a originalitou. 

 Predná plocha: tmavohnedá vysoký lesk / sahara mat / pecan | Korpus: biela arctic

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: biela arctic vysoký lesk / láva | Korpus: biela arctic

 Predná plocha: dakar vysoký lesk | Korpus: dub pílený truffel  Predná plocha: maria rose vysoký lesk / sklo metalická | Korpus: strieborná 

dub pílený
truffel dvere so sklom dvere so sklom

zlatobiela
metalická

medená
metalická

sklo
metalická

kubanit
textilná štruktúrabuk jadrový slivka

dub bardolino 
schokoorech macadamiaorech nocedub hrčatý

dub pílený
truffel

zlatobiela
metalická

medená
metalická

sklo
metalickábuk jadrový slivka orech macadamiaorech nocedub hrčatý

dub pílený
bardolino

dub pílený
bardolinolagúnová modrásahara matdakar grafit lávamagnólia velvetpecan jaseň coimbra

san remo sand

lagúnová modrábiela arctic dakar mušla grafit lávavelvet jaseň coimbra

biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

dakar
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

aubergine
vysoký lesk

čerešňa
vysoký lesk

maria rose
vysoký leskbiela arctic žltá arctic mušla

čerešňa
vysoký lesk

maria rose
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

kráľovská modrá
vysoký lesk

aubergine
vysoký lesk

bordová
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

oliva
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

brest bielený
vysoký lesk

ispahan
vysoký lesk

agát šedý
vysoký lesk

oxygen
vysoký lesk

čierna dekor
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

kráľovská modrá
vysoký lesk

bordová
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

oliva
vysoký lesk

ispahan
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

oxygen
vysoký lesk

čierna dekor
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

dakar
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

 Kuchyne na mieru deco plan Kuchyne na mieru deco plan
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SARA - extravagantná a jedinečná. Elegantná kombinácia hliníkovej 
úchytky zapustenej do plochy je detail, ktorý vás zaujme na prvý 
pohľad. Vďaka širokej ponuke drevných dekorov a unifarieb, 
v matnom alebo vysokolesklom vyhotovení, vám umožňuje popustiť 
uzdu fantázii.

ORNELIA - lahôdka aj pre najnáročnejších. Výrazná geometrická 
strohosť vyhotovenia predných plôch s neobvyklým skosením, 
vzájomne vyvážená farebným prevedením vo vysokých leskoch 
a metalických povrchoch je jednoducho najlepšou voľbou pre 
náročného človeka. 

 Predná plocha: ispahan vysoký lesk / grafit vysoký lesk | Korpus: grafit  Predná plocha: agát šedý vysoký lesk / zlatobiela metalická / žltá arctic (ESTER) | Korpus: grafit

 Predná plocha: vanilka dekor vysoký lesk / dakar vysoký lesk| Korpus: vanilka  Predná plocha: kráľovská modrá vysoký lesk / zlatobiela metalická | Korpus: strieborná  Predná plocha: aubergine vysoký lesk / oxygen vysoký lesk | Korpus: strieborná 

biela arctic
vysoký lesk

zlatobiela
metalická

medená
metalická

sklo
metalickábuk jadrový slivka orech macadamiaorech nocedub hrčatý

dub pílený
truffel

lagúnová modrábiela arctic dakar mušla grafit lávavelvet
dub pílený
bardolinojaseň coimbra

čerešňa
vysoký lesk

maria rose
vysoký lesk

aubergine
vysoký lesk

ispahan
vysoký lesk

čierna dekor
vysoký lesk

vanilka dekor
vysoký lesk

kráľovská modrá
vysoký lesk

bordová
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

oliva
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

oxygen
vysoký lesk

čierna
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

dakar
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

červená
vysoký lesk

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia  Dvierka: 22 mm - MDF a fólia

SARA ORNELIA

biela arctic
vysoký lesk

ispahan
vysoký lesk

aubergine
vysoký lesk

malina
vysoký lesk

brest bielený
vysoký lesk

agát šedý
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk

zlatobiela
metalická

medená
metalická

oxygen
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

kapučíno
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

kráľovská modrá
vysoký lesk

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

**
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CORA - exotická inšpirácia. Prinášame do vášho interiéru atmosféru 
ďalekých krajín v exotických vyhotoveniach drevín. Nadčasový 
dizajn hladkých predných plôch a technické prevedenie ABS hrán je 
zárukou dlhotrvajúcej spokojnosti.

 Predná plocha: ivory vysoký lesk / maghreb | Korpus: vanilka

 Predná plocha: ivory vysoký lesk / dub pílený bardolino | Korpus: strieborná  Predná plocha: ivory vysoký lesk / maghreb | Korpus: vanilka

dub pílený bardolino dub pílený truffel dvere so sklom

ivory
vysoký lesk coco bolo oliva sevilla maghreb

madeira

 Dvierka: 18 mm - LDTD a ABS hrana

CORA

 Predná plocha: baklažán | Korpus: strieborná

 Predná plocha: uni metalic gold | Korpus: grafit  Predná plocha: woodline creme | Korpus: vanilka

piesková

dub bardolino
schoko dvere so sklom

jaseň coimbrauni metalic gold woodline creme woodline mokka zebrano sand

slivka orech macadamia

zebrano 
beigegrau orech noce čerešňabuk jadrovýdub arlington

dakar avokádo červená baklažán 

 Dvierka: 16 mm - LDTD a ABS hrana

ZORA - strohá a minimalistická. Jej rovné, pravouhlé línie a živé 
farby v kombinácii s drevodekorom ladia takmer ku všetkému. 
Jednoduché a vzdušné zostavy vyčaria úsmev na tvári hlavne 
mladšej generácii zákazníkov.

ZORA

* Novinka v ponuke od 1.5.2014
*

 Kuchyne na mieru deco plan Kuchyne na mieru deco plan



 Predná plocha: dub pílený bardolino / láva | Korpus: dub pílený bardolino

 Predná plocha: loire oak 3SC / loire oak 2SC | Korpus: vanilka  Predná plocha: dub pílený bardolino / láva | Korpus: dub pílený bardolino

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

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.

PORTA
MONA - plná prekvapení. S vôňou obľúbeného jedla pripraveného 
s láskou si vychutnáte rodinné chvíle plné pohody, na ktoré budú 
vaše deti ešte dlho spomínať. Kuchyňa, ktorá v sebe spája klasickú 
eleganciu, tradičné materiály a najmodernejší technologický spôsob 
výroby, nepotrebuje už žiadny komentár. 

 Predná plocha: velvet / avola šedá | Korpus: strieborná

 Predná plocha: jaseň coimbra / zlatobiela metalická | Korpus: grafit  Predná plocha: jaseň coimbra / zlatobiela metalická | Korpus: jaseň coimbra

sahara mat

zlatobiela 
metalická

kubanit
textilná štruktúra dvere so sklom

velvet jaseň coimbrapecan

dub pílený truffel

san remo sand

avola šedá láva

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

MONA

vanilka sahara mat

dvere so sklomláva

dub pílený 
bardolino buk zlatý jelša americká čerešňa

dub bardolino 
schoko

vanilka patina loire oak 3SCjaseň coimbra

loire oak 2SC

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

*

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

*

*

*
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BELA - teda krásna. Je synonymom pre klasickú elegantnú kuchyňu 
postavenú z moderných materiálov. Jemné odtiene drevodekorov 
s možnosťou kombinácie s medenou metalickou farbou vytvárajú 
veľký predpoklad pre nevšedný vzhľad tejto kuchyne.

 Predná plocha: orech macadamia / magnólia | Korpus: orech macadamia

 Predná plocha: orech macadmia / mušla | Korpus: orech macadamia  Predná plocha: magnólia / avola šampaň | Korpus: vanilka

medená metalická

dvere so sklom

žltá arctic mušla magnólia avola šampaň

dub pílený truffel orech macadamia dub bardolino schoko

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

BELA
LEANDRA - nadčasová kráska. Ani dlhé roky na trhu neuberajú tejto 
kuchyni na kráse. Obmenou trendových dekorov si neustále dokáže 
udržať popredné miesto v srdciach našich zákazníkov. Jej čisté línie 
a špecificky zaoblené hrany dverí sú dôležitým rysom dizajnu, ktorý 
sa tak ľahko neopozerá.

 Predná plocha: loire oak 2SC / dakar | Korpus: strieborná

 Predná plocha: dakar / vanilka | Korpus: vanilka  Predná plocha: jaseň coimbra / vanilka | Korpus: jaseň coimbra

vanilka žltá arctic

dvere so sklom

jelša americká

loire oak 3SC loire oak 2SC san remo sand dub pílený truffel

čerešňa dub winchester

kubanit
textilná štruktúra

dub bardolino 
schoko

lávaorech macadamia

dakar jaseň coimbrapecan

buk zlatý

 Dvierka: 22 mm - MDF a fólia

LEANDRA

* Novinka v ponuke od 1.5.2014* Novinka v ponuke od 1.5.2014
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CARMEN - ohnivé meno s ohnivou dušou. Kuchyňa, ktorá vás 
rozohní a prebudí vo vás vášeň pre pekné bývanie. Splní vám túžbu 
po elegantnej a pri tom jednoduchej kuchyni. Jemné skosenie 
predných plôch dotvára moderný vzhľad a  striedmu eleganciu.

 Predná plocha: dub bardolino schoko / kubanit | Korpus: dub bardolino schoko

 Predná plocha: láva / avola šedá | Korpus: strieborná  Predná plocha: orech noce / vanilka | Korpus: vanilka

biela arctic

dvere so sklom

dub pílený truffel

čerešňamagnóliapecan orech noce

orech macadamiaavola šampaňsan remo sand

láva
dub bardolino 
schoko

avola šedá

vanilka žltá arctic sahara mat clove

medená metalická
kubanit
textilná štruktúra

buk zlatý

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

CARMEN
VANILA - nežná romantika. Vanilková farba a vertikálne línie vo 
farbe čerešne alebo buku vám pripomenú vôňu vanilky a škorice 
počas zimných dní. Aj v menších priestoroch dokáže navodiť pocit 
ľahkosti a sviežosti. Doplnením nerezových prvkov vznikne kuchyňa, 
ktorá mnohých prekvapí prívetivým prostredím pre prácu. 

 Dvierka: 18 mm - LDTD a hrana soft

 Predná plocha: vanilka / čerešňa | Korpus: čerešňa

 Predná plocha: vanilka / buk zlatý | Korpus: buk zlatý  Predná plocha: vanilka / čerešňa | Korpus: čerešňa

vanilka / buk zlatý dvere so sklomvanilka / čerešňa

VANILA

* Novinka v ponuke od 1.5.2014
* *

*

*

*

*
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RADUZA - vlajková loď klasického vzhľadu. Táto kuchyňa v sebe 
spája eleganciu, tradičné materiály a najmodernejší technologický 
spôsob výroby. Dýhované predné plochy s hodnotnými technickými 
prvkami uspokoja aj náročnejšieho zákazníka. V zaujímavých 
zostavách dáva klasickému štýlu moderný ráz.

 Dvierka: 16 mm - DTD a dýha

 Predná plocha: dýha vanilka | Korpus: vanilka  Predná plocha: dýha vanilka | Korpus: vanilka 

 Predná plocha: dýha vanilka | Korpus: vanilka 

dvere s ratanomdýha vanilka dvere so sklom dvere so sklom

KATY - všedné meno pre nevšednú kuchyňu. Pre tých, ktorým štýl 
hypermoderných kuchyní nie je celkom po chuti, 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.

 Dvierka: 22 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: dakar / dub bardolino schoko | Korpus: dub bardolino schoko  Predná plocha: dakar / dub bardolino schoko | Korpus: dub bardolino schoko

 Predná plocha: dakar / dub bardolino schoko | Korpus: dub bardolino schoko

dub winchester orech macadamia

dvere so sklom dvere s ratanom

biela arctic dakar

dub pílený bardolino dub bardolino schoko

vanilka patina buk zlatý

KATYRADUZA

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

*

 Kuchyne na mieru deco plan Kuchyne na mieru deco plan



LADA - vôňa klasiky. V tejto kuchyni sa snúbi zmysel pre praktickosť 
starých materí s moderným pojatím klasického dizajnu. Pri varení 
sa vám vynoria nostalgické spomienky na práve upečený koláč 
v  babičkinej kuchyni. 

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: magnólia | Korpus: vanilka

 Predná plocha: camel | Korpus: vanilka  Predná plocha: magnólia | Korpus: vanilka

biela arctic

dvere so sklom

magnólia sahara mat

kubanit
textilná štruktúra

camel

clove

PAULA - vám jednoducho zachutí. Tú najlepšiu kuchyňu vždy tvorí 
dobré jedlo. So správnym prístupom sa vôbec o výsledok svojho 
snaženia nemusíte báť. Je to jemná kuchyňa s rámovými dverami, 
ktorá svojimi príťažlivými kombináciami jemných drevodekorov 
vdýchne vášmu domovu harmonický a decentný charakter. 

 Dvierka: 19 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: san remo sand / tmavohnedá vysoký lesk (ESTER) | Korpus: vanilka

 Predná plocha: vanilka patina | Korpus: vanilka patina  Predná plocha: dub pílený truffel / lagúnovo modrá (ESTER) | Korpus: dub pílený truffel

PAULA LADA

žltá arctic

dvere so sklom

dub pílený truffel

dub hrčatýjaseň coimbracamel san remo sand

dub bardolino 
schokoorech macadamiačerešňa láva

dakar vanilka patina pecanmagnólia

buk zlatý

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

* * *

*

*

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

*

 Kuchyne na mieru deco plan Kuchyne na mieru deco plan



 Predná plocha: mušla / dakar | Korpus: vanilka

MANILA - čarovne jednoduchá. Za jej vidieckym štýlom sa skrýva 
nefalšovaná radosť a pôžitok z varenia. Nebojte sa ju kombinovať 
s hi-tech zariadením. Jej čarovný vzhľad je dostatočne jednoduchý, 
aby ladil aj s najmodernejším vybavením.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: dakar | Korpus: vanilka  Predná plocha: biela arctic | Korpus: biela arctic

clove

biela arctic mušla

dakar dvere so sklom dvere s ratanom

vanilka patina jaseň coimbramagnólia

buk zlatý

pecan

láva

MANILA
ASTORIA - princezná vkusu a jemnosti. V každom detaile 
a prevedení sa skrýva ladnosť jednotlivých kriviek tejto krásnej 
kuchyne. Jej eleganciu ešte stupňujú horné skrinky s presklenými 
dverami a vnútorným osvetlením, vďaka ktorému dokáže navodiť 
veľmi romantickú atmosféru.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: biela arctic | Korpus: biela arctic

 Predná plocha: čerešňa | Korpus: čerešňa  Predná plocha: vanilka patina | Korpus: buk zlatý

čerešňa orech macadamia

dvere so sklom

biela actic vanilka patinamušla dub pílený bardolino

buk zlatý jelša americká

ASTORIA

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

* *

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*
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BIBIANA - nevšedná a elegantná. Tvar dverí pre zdôraznenie štýlu 
kuchyne spraví 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.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: vanilka patina | Korpus: vanilka patina

 Predná plocha: vanilka patina | Korpus: vanilka patina  Predná plocha: jelša americká | Korpus: jelša americká

dub bardolino schokojelša americká

BIBIANA  Prepojenie kuchyne a obývacieho priestoru v jednom štýle

 Apartmánové riešenie - Kuchyňa ESTER / Obývačka POINT Plus - predná plocha: dub pílený bardolino / biela arctic vysoký lesk / baklažán | korpus: dub pílený bardolino / biela arctic

 Harmonická domácnosť.
Kuchyňa je centrom domova, kde sa rodina stretáva pri denno denných aktivitách. Často je zrkadlom nášho životného štýlu. Dnes už nemusíme schovávať kuchyňu pred zrakom 
návštev, práve naopak – stáva sa vkusnou súčasťou nášho domova. Vývoj a dizajn nábytku je odrazom požiadaviek moderného človeka. Otvorený priestor apartmánového bývania 
snáď najviac zohľadňuje potrebu ľudí spolu komunikovať. Môžete spoločne prežívať každú voľnú chvíľu, pretože príprava jedla sa stane obľúbenou činnosťou celej rodiny. Zariadiť 
krásny a harmonický apartmán je u nás jednoduché. Kuchynské linky, obývačky, komody, konferenčné stolíky a ďalšie doplnky vyrábame z rovnakých materiálov a farieb. Všetko si 
vyberiete u nás a tým šetríte svoj čas aj peniaze.

 Obývačka POINT Plus: dub pílený bardolino / biela arctic vysoký lesk, baklažán  Sedačka ARTEMIS  Stolík FUTURA 2: dub pílený bardolino2
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3

4

1

3 4

dvere so sklom

vanilka patina

dakar

dub winchester

* Novinka v ponuke od 1.5.2014

*

*
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 Apartmánové riešenie - Kuchyňa ESTER / Obývačka ARUBA - predná plocha: biela arctic vysoký lesk / san remo sand| korpus: san remo sand / biela arctic

Ing. Petra Podobová
dizajnér

Už 15 rokov našim zákazníkom pomáhame s realizáciou kuchýň. Poznáme ten 
pocit. Na začiatku sú sny, nadšenie, ale aj nerozhodnosť, množstvo otázok a 
nie vždy ideálny priestor. Pri plánovaní vašej kuchyne sa nesmiete nechať 
odradiť priestorom, je úlohou poradcov vám správne poradiť, zorientovať sa 
v ponuke modelov, typov skriniek a následne maximálne využiť to čo máte k 
dispozícii. Dôležitý je každý detail. Kuchyňa v dnešnom apar tmáne rozlohou nie 
je veľká, ale priestor je maximálne využitý. Horné skrinky vypĺňajú celú výšku 
priestoru. Absencia skla je nahradená otvorenými nikami s osvetlením, ktoré sú 
skombinované s uzavretými skrinkami. Umývacia, pracovná ale aj zóna varenia je 
umiestnená na praktickom polostrove. Na prvý pohľad malú plochu kompenzuje 
hĺbka pracovnej dosky, ktorá je 90cm. Musíte uznať, že model Ester, kde sme 
skombinovali odtieň bielej v matnom, ale aj lesklom prevedení pri danom 
dispozičnom riešení pôsobí veľmi vzdušne - nadčasovo. Ďalšie časti priestoru 
sú zariadené modelom ARUBA, z ktorého sme vyskladali obývačkovú zostavu, 
praktický sideboard, ale aj trendovú predsieň. Nový dekor san remo sand je 
novinkou tohto roku a určite si vás získa svojím prírodným, teplým odtieňom 
dreva... Hrubé rámy v tomto drevinovom dekore, príjemne kontrastujú s hladkými 
dvierkami vo vysokom lesku v odtieni bielej. Komplexnosť kolekcie dopĺňa 
konferenčný stolík RALF s praktickými zásuvkami v identickom prevedení. 

 Komoda ARUBA: typ 52 san remo sand/biela arctic VL

 Stolík RALF: san remo sand / biela arctic

 Obývačka ARUBA: komb. 23 san remo sand/biela arctic VL

 Predsieň ARUBA: komb. 48 san remo sand/biela arctic VL
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 Apartmánové riešenie - Kuchyňa ESTER / Obývačka HATTRICK - predná plocha: biela arctic vysoký lesk / buk jadrový | korpus: biela arctic

Ing. Petra Podobová
dizajnér

Krásna, farebná jeseň voňajúca pečenými gaštanmi, prechádzky v prírode, posledné 
slnečné lúče to sú už iba spomienky, ktoré  už čoskoro vystrieda chladná zima. Sýtožltý 
odtieň jesenných listov, ktorý som si dúfam, uchovala na veľmi dlho vo svojej pamäti som 
sa snažila nostalgicky zakomponovať aj do dnešného apartmánu. 
Obývačka Hattrick v strohom, nadčasovom dizajne vo farebnom prevedení biela artic 
vysoký lesk, mňa zaujala svetelným akcentom, ktorý vzniká pri nepravidelne delených 
dverách u stojacich vitrín. Pri kuchyni Ester, tiež v tom istom farebnom prevedení som 
zámerne použila všetky horné skrinky s plnými dvierkami, ktoré vytvárajú farebné bloky 
umiestnené na kontrastnom zadnom panely v drevinovom dekore. Buk drevina, ktorá 
kedysi kraľovala v každej domácnosti sa vo svojej klasickej podobe už dávno vytratila, 
nahradil ju nový trendový odtieň buku jadrového. Pre mnohých z nás biela, chladná 
kuchyňa sa použitím drevinového dekoru v príjemnom odtieni na zadnom panely, podnoži 
a vykrývacích bokoch stala zrazu vyváženou, akceptovateľnou farebnou kombináciou. 
Kuchyňa v tvare L je navrhnutá veľmi efektívne. Na odkladaciu plochu, ktorá je výškovo 
znížená nadväzuje zóna umývania ,potom priestor na prípravu pokrmov a uzatvára to 
zóna varenia. Spodné úložné priestory v jednotlivých zónach sú navrhnuté ako zásuvky s 
rôznymi deliacimi prvkami a organizérmi, aby všetky predmety boli bezpečne a prehľadne 
uložené a umožňovali udržiavať poriadok počas každodenného používania.
Základom celého priestoru je opäť trendová biela, ale sedačka a pár dekorácií v sýtožltom 
odtieni jesenných listov vnesú do studených, sychravých zimných dní tú pravú jesennú 
slnečnú atmosféru.

 Komoda HATTRICK: typ 51 biela arctic vysoký lesk

 Stôl: chróm / biela vysoký lesk

 Obývačka HATTRICK komb. 01 biela arctic vysoký lesk

 Sedačka ROGER
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Ing. Petra Podobová
dizajnér

Moderný priestor, ktorý sme tentoraz vytvorili zosobňuje domov s určitými funkciami, 
technickým zázemím, ale pritom jeho majiteľ bude obklopený harmóniou farieb, tvarov a 
materiálov. Pocit voľnosti , otvorenosti podporujú farby v odtieňoch jesene / dub bardolino, 
vanilka, láva/, ktoré v interiéry prevládajú ,nebudú podliehať času , nebudú nudiť , pretože 
vždy sa dajú oživiť alebo spestriť farebnými doplnkami- dekoráciami, mäkkým kobercom 
alebo záplavou farebných vankúšov na bledej sedačke.  Priestor sme zariadili kombináciou 
kuchyne PORTA a obývačky CARIBIC. Nadčasový tvar dverí, ktorého základom je rám 
šírky 8cm vytvára pri obidvoch modeloch pocit masívnosti, čomu ešte napomáha dekor 
prírodného dubu bardolino .
Všetko potrebné sme sa snažili umiestniť za dvierka, aby naša kuchyňa vyzerala vždy uprataná. 
Do vysokého energobloku sa vmestilo naozaj veľa. Jeho súčasťou je zabudovaná energeticky 
výhodná chladnička, elektrická rúra umiestnená v ergonomicky správnej výške, nad ňou  
skrytá mikrovlnka za dvierkami a celá rada malých kuchynských pomocníkov umiestnených  
v praktickej roletovej skrinke. Spodná línia kuchyne je riešená ako zásuvková , toto riešenie 
znamená maximálne pohodlie pre svojho užívateľa. Do zásuviek s plnovýsuvom a brzdou sa 
určite oplatí investovať, je to výhoda, ktorú pri každodennej práci v kuchyni  určite oceníte. 
Zásuvky obsahujú rôzne deliace prvky, vďaka ktorým si usporiadate vnútro skriniek tak, aby 
ste mali prehľad o uložených veciach , ktoré zároveň aj rýchlejšie nájdete. 
Kuchyňa je viac než len súprava skriniek, dvierok, vnútornej výbavy a spotrebičov. Je to 
priestor, ktorý má svoju dušu , priestor kde vidíte rásť svoje deti, je plný spomienok. Je iba na 
nás ako si ho zariadime, presne tak ako svoj život.

 Sedačka SIMON  Stolík FUTURA 2: dub pílený bardolino Apartmánové riešenie - Kuchyňa PORTA / Obývačka CARIBIC - predná plocha: dub pílený bardolino / láva / vanilka vysoký lesk | korpus: dub pílený bardolino

 Obývačka CARIBIC kombi. 01: dub bardolino / vanilka VL2

4

 Obývačka CARIBIC kombi. 02: dub bardolino / vanilka VL3
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Viera Plachá
dizajnér

Doprajme si výnimočnosť a eleganciu... 

Čisté a strohé línie sa v posledných rokoch spomínajú v zariaďovaní interiérov veľmi často. 
Takýto interiér rýchlo neomrzí, pretože je elegantný, ale začína byť uniformitou našich 
domácností. Ako alternatívu sme pripravili zariadenie domácnosti v konzervatívnom 
dizajne, ktorý je nadčasový a funkčný zároveň. 

KATY -  svetlá kuchynská linka s jemnou patinou v kontraste s pracovnou doskou a zadným 
panelom na stene, svojím ergonomickým usporiadaním poskytuje maximálny komfort 
a pohodlie pri varení. Za štýlovými dverami tejto kuchyne sa skrývajú najmodernejší 
domáci pomocníci. Vypracovaná v detailoch, jemne patinovaný vzhľad a romantické 
tvarovanie dodávajú nádych starých dobrých čias...

TIROL – predstavuje nový skrinkový systém v štýlovom prevedení ako kuchyňa, vhodný 
do jedální, obývacích izieb, knižníc  – kútik na čítanie ako jedáleň pre dušu, ale aj 
ako solitéry - komody, príborníky, vitríny, spoloč. stolík, dokonca aj spálne. Nábytok sa 
pekne vyníma v spoločnosti pohodlných klasických sedačiek v kvalitnom látkovom alebo 
koženom prevedení.

Celá obývačka a kuchyňa s jedálňou sa nesie v duchu klasiky -  vkusne zariadený interiér 
ukrýva v sebe čaro, šarm a nezameniteľný štýl.

 Obývačka TIROL kombinácia 01: vanilka patina 

 Knižnica TIROL kombinácia 02: vanilka patina  Stôl KAROLINA + Stolička Tatra: vanilka patina

 Komoda TIROL typ 22: vanilka patina

 Apartmánové riešenie - Kuchyňa KATY / Obývačka TIROL - predná plocha: vanilka patina | korpus: vanilka patina

2

4

3

51

2

3 5

4 1

 Prepojenie kuchyne a obývacieho priestoru v jednom štýle Kuchyne na mieru deco plan



Veríme, že z aktuálnej ponuky si dokážete vybrať, či už dávate prednosť modernému alebo klasickému štýlu. Vďaka pestrej ponuke kuchýň a dostatku rôznych doplnkov dokážeme splniť vaše sny o krásnej a praktickej 
kuchyni. V programe decoplan momentálne ponúkame 19 modelov kuchýň. Naše „kuchynské lego“ obsahuje viac ako 45 tisíc samostatných položiek. Širšiu ponuku kuchynského nábytku na Slovensku nenájdete.

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

 Krásna zvonku...  ...praktická zvnútra.

9
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Pracujeme len s prvotriednymi materiálmi a vyrábame pre vás 
plnohodnotné produkty. Našim cieľom je poskytnúť produkt, 
ktorý splní vaše očakávania po dizajnovej, ale aj funkčnej 
stránke. Produkt, ktorý poskytne komfort pri každodennom 
používaní. Poprední slovenskí a európski dodávatelia 
materiálov, kovania a doplnkov kuchynského sortimentu sú pre 
nás najlepšími partnermi pri výrobe nábytku.

 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.

ABS hrana na všetkých 
namáhaných častiach 
skrinky.

Silikónový tlmič integrovaný 
do dverí pre ich komfortné 
zatváranie.

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

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

Šesť bodové 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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 Spodné dverové skrinky

 Spodné zásuvkové skrinky

 Horné skrinky

výška nožičiek

výška nožičiek

nízke výklopné skrinky

spodné dverové skrinky

spodné zásuvkové skrinky

nízke skrinky

stredné dverové skrinky

vysoké dverové skrinky

extra vysoké dverové skrinky

nízke zásuvkové skrinky

stredné výklopné skrinky

vysoké výklopné skrinky

vysoké nikové skrinky

stredné dverové skrinky

stredné zásuvkové skrinky

vysoké potravinové 
a spotrebičové skrinky

vysoké potravinové 
a spotrebičové skrinky

extra vysoké potravinové 
a spotrebičové skrinky

extra vysoké potravinové 
a spotrebičové skrinky

 Prehľad základných výškových a šírkových modulov
Vyrábame viac ako 250 typov skriniek pre kuchynský systém decoplan. Jednotlivé typy sa medzi sebou líšia šírkou, výškou a hlavne využitím. Prinášame Vám prehľad výškových variantov skriniek, v ktorom chceme 
zdôrazniť pestrosť výberu skriniek, ktorých výška vychádza z ergonomických pravidiel pri navrhovaní kuchýň.

biela arctic grafit

jaseň coimbra dub winchesterdub pílený bardolino dub pílený truffel

striebornávanilka

vanilka patina buk zlatý dub bardolino schokojelša americká čerešňa orech macadamia

 Pracovné dosky

 Korpusy

* Novinka v ponuke od 1.5.2014
*

isodora béžová

* *

*

mramor perlino valentino grau samantha granit sand tivoli béžové

metallo grau braun

tropica beige krep

marmor bielošedý marmor hnedý santuro light grey santuro antracidtrento béžovábiela čierna

* *
valeta sand titanium

malawi hnedé dub bardolino dub truffelstab holz hell atumn plumorech dub bardolino schoko

*UPOZORNENIE! Možnosť 
výberu pracovnej dosky 
s POSTFORMINGOM
alebo s ABS hranou.

*UPOZORNENIE! Možnosť 
výberu pracovnej dosky

iba s ABS hranou.

stardust biely vysoký lesk

stardust čierny vysoký lesk imeneo svetlé vysoký lesk

*

* * *

**

* *

 Kuchyne na mieru deco plan



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 horné výklopné      
výška 35,2 cm        

Skrinky vysoké pre vstavané spotrebiče Skrinky závesné nad umývačku riadu 

Skrinky stredné spotrebičové

Skrinky stredné spotrebičové Skrinky stredné rohové

výška 195,4 cm/214,6 cm výška 124,8 cm/144,0 cm

výška 128,2 cm 

výška 128,2 cm výška 128,2 cm 

výška 51,2 cm        výška 70,6 cm        výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

výška 51,2 cm / 70,6 cm / 89,6 cm 

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

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 60,75,90,120 cm 
výklopná skladacia

EH 60,75,90,120 YH

šírka 60,75,90,120 cm 
paralelne výklopná

 
EH 60,75,90,120 NH

šírka 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 45,60,75,90,120 cm
výklopná

 EH 45,60,75,90,120 HK

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

EMR 2ZA | EMR 2ZAV

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

ER 3Z | ER 3ZV

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

výška 108,8 cm

Skrinky závesné pre mikrovlnnú rúru Skrinky závesné s integrovaným odsávačom pár

Skrinky horné rohové 

šírka 59,3 cm 
rohová diagonálna

1 dvere
EH 59 RDN

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

šírka 60 cm 
rohová lomená

symetrická 
EH 60 RS 

šírka 28 cm 
horná koncová

EH 29 K 

šírka 23 cm 
skosená, 1 dvere

EH 23 V

Závesne policeAkcentové regále / Nikové farebné regále

šírka 45 - 240 cm 
drevená polica

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

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

hrúbka: 0,6/1 cm hrúbka: 4 cm

šírka 45 - 180 cm 
sklenená polica

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

šírka 60 cm 
skrinka horná roletová

hĺbka: 56 cm
EVR 60 H | EVR 60 HV

šírka 60 cm 
skrinka horná roletová

hĺbka: 31,5 cm
EVR 60 | EVR 60 V

Skrinky roletové na pracovnú dosku

šírka 60 cm 
 

EH 60 MN

šírka 60,90 cm 

1 dvere EH 60 ND
2 dvere EH 90 ND

šírka 60,90 cm 

1 dvere EH 60 D
2 dvere EH 90 D

šírka 60,90 cm 
paralelne výklopná

EH 60, 90 NHD

šírka 60,90 cm 
výklopná skladacia

EH 60, 90 YHD

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka: 22 mm

AR 30,45,60

šírka 30,45,60 cm 
hrúbka:16 mm

NIKA 30,45,60

výška 38,7 cm

šírka 60 cm 
1 výklop

EH 60 M

šírka 60 cm 
1 dvere

EH 60 MV

šírka 60 cm 
1 výklop, 1 zásuvka

EH 60 MV1Z

výška 70,4 cm výška 89,6 cm

výška 51,2 cm / 70,4 cm / 89,6 cm 

výška 120,8 cm / 140 cm

šírka 60 cm 
podvesná pre voľne stojacu 

mikrovlnnú rúru
EH 60 N M

Skrinky závesné pre spotrebiče
výška 35,2 cm

šírka 60,90 cm 
ALU svetelná polica

ALU SP 60,90

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 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 vstavané spotrebiče

1 zásuvka 
EMRS 2

šírka 60 cm 
pre vstavané spotrebiče

1 zásuvka 
EMRS 1

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

šírka 30,45,60 cm 
3 dvere

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

šírka 30,45,60 cm 
2 dvere

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

šírka 30 cm 
s výsuvným košom

ES 30 L | ES 30 LV

šírka 45,60 cm 
2 dvere, 3 zásuvky

ES 45,60 PT
ES 45,60 PTV

šírka 45,60 cm 
1 dvere, 4 zásuvky

ES 45,60 PKT
ES 45,60 PKTV

šírka 90 cm 
4 dvere

PO 90 4D | POV 90 4D

šírka 90 cm 
2 sklené ALU dvere,

4 zásuvky
ES 90 P AL | ES 90 PV AL

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

šírka 60,90 cm 
ostrovná, 3 zásuvky

ES 60,90 O3Z

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

Skrinky spodné pre vstavené spotrebiče
výška 70,6 cm 

šírka 105,110,120,125 cm
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 105,110,120,125 cm
rohová policová

ES 99 R

šírka 90 cm
rohová lomená

ES 90 RL

Skrinky spodné pre zabudovatelné spotrebiče

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

1 dvere, 1 zásuvka
ERN 1Z1D

šírka 60 cm 
pre vstavanú mikrovlnku

2 zásuvky
MR N1

šírka 60 cm 
pre vstavanú chladničku

CHN

šírka 60 cm 
pre vstavanú rúru

1 zásuvka
ERN 1Z

Skrinky stredné potravinové

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

PO 15,30,45,60 S

šírka 15 cm 
s vysuvným košom 

ES 15 LKS

šírka 15,30 cm 
s vysuvným košom 

ES 30 LS

šírka 30,45 cm 
s vysuvným košom 

ES 30,45 LFS

šírka 30 cm 
s vysuvným, otočným 

košom 
ES 30 LKOS

Nadstavec na spodné skrinky

šírka 30,45,60,75,90,120
1 čelo

ES 30 - 120 VNC

šírka 30,45,60,75,90,120
1 zásuvka

ES 30 - 120 VNZ

šírka 60 cm 
pre vstavanú rúru

1 zásuvka
ES 60 ER

šírka 45,60 cm 
nízky kryt umývačky riadu 

K 45,60 U

šírka 45,60 cm 
vysoký kryt umývačky riadu 

K 45,60 UV

šírka 60 cm 
pre mikrovlnku

3 zásuvky
MR N2

výška 93 cm výška 128,2 cm

výška 13,5 cm 

šírka 45 cm 
4 zásuvky

ES 45 PTS

šírka 45,60,90 cm 
4 zásuvky

ES 45,60,90 P4Z

šírka 45,60 cm 
2 zásuvky 

(1 zásuvka vnútorná)
ES 45,60 2ZQ

šírka 30,45,60,75,90,120 
2 zásuvky 

ES 30 - 120 K

šírka 30,45,60,75,90,120
3 zásuvky  

ES 30 - 120 3Z

šírka 30,45,60 cm
4 zásuvky 

ES 30,45,60 4Z

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 čelo, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šírka 60,75 cm 
drezová, 1 zásuvka

ES 60,75 1ZD

šírka 45,60 cm 
drezová pre vstavaný 

odpadkový kôš
ES 45,60 D

šírka 75,90,120 cm 
drezová, 2 zásuvky

ES 75,90,120 KD

šírka 60,90 cm 
drezová, 2 zásuvky

s posuvnými košmi Hettich
ES 60,90 KF

šírka 60,75,90 cm 
pre indukčný varný panel,

2 zásuvky
ES 60,75,90 KI

šírka 60 cm 
pre indukčný varný panel,

1 čelo, 3 zásuvky
ES 60 3ZI

Skrinky spodné zásuvkové 

Skrinky spodné zásuvkovo-dverovéSkrinky spodné dverovéSkrinky závesnéSkrinky spodné koncové

výška 32,2 cm výška 70,6 cm 

výška 70,6 cm výška 70,6 cm výška 38,4 cm výška 70,6 cm 

šírka 28 cm
koncová 

ES 29 K

šírka 23 cm 
koncová skosená

1 dvere
ES 23 S

šírka 45 cm
koncová s pilastrami

ES 45 KP

M PO

M PO M PO
M PO M PO M PO

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 PL M PL M PLM PL

POM PL M PL M PL

šírka 30,45,60 cm 
1 dvere, 1 zásuvka

ES 30,45,60 DZ

M PO
M PL M PL M PL

M PL

M PL

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

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

M PL

M PL M PLM PLM PL

M PL M PL M PLM PL

šírka 60,90 cm 
2 dvere, 1 zásuvka

ES 60,90 DZ

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 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

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, 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

M PO - zásuvky HETTICH s čiastočným výsuvom               

M PL  - zásuvky HETTICH s plným výsuvom a s brzdou              

PO  - zásuvky FGV s čiastočným výsuvom              

Vysvetlivky:

 Prehľad základných prvkov

 Kuchyne na mieru deco plan



Rohové riešenie je najčastejšie dispozičné riešenie kuchyne. Čo však s priestorom v rohu? Možno ho zaslepiť pomocou rohovej lišty alebo použiť rohové skrinky na jeho využitie. Ich rozmery ponúkajú bohatý úložný 
priestor pre vaše kuchynské náradie a potraviny. Dostupnosť k celému obsahu skrinky bude jednoduchá, ak rohové skrinky vybavíme rôznymi typmi otočných košov, výsuvných mechanizmov, alebo ich priestor využijeme 
na odpadkové triediace systémy.

 Rohové riešenia a výsuvné systémy

Vysuvný systém LeMans
Tento systém je jedinečným rohovým riešením, ktoré 
spája maximálne priestorové využitie s perfektným 
výzorom. Kompletne sa vysúva plynulým pohybom 
von zo skrinky a tak máte priamy a neobmedzený 
prístup k celému obsahu.

Zásuvky v kuchyni umožňujú ľahký prístup k ich obsahu. Oproti dverovým skrinkám majú tú výhodu, že sa pri ich otváraní pozeráte zhora, a tak máte lepší prehľad o tom, čo v nich uskladňujete. Príborníky, zarážky, 
oddeľovače a iné organizačné prvky vám pomôžu udržať poriadok  a prehľad v zásuvkách.

 Vybavenie zásuviek

Príborník kovový
SET 9, SET 10, SET 11 a SET 12 
Príborník s protišmykovou gumou pre zásuvkovú 
skrinku  300, 450, 600, 900 mm
Vyhotovenie:kov,
Farba: šedá  

Drevený organizačný prvok 
SET 36, SET 37 a SET 38
Pre zásuvkovú skrinku šírky 600, 900 a 1200 mm. 
Vyhotovenie: drevo, kov
Farba: buk, šedá  

Príborník plastový - 30, 45, 60, 75, 90, 120- 
SET 44
Pre zásuvkovú skrinku šírky 300, 450, 600, 750, 
900, 1200 mm. 
Vyhotovenie: plast
Farba: šedá  

Drevená príborníková
vložka SET 33, SET 34 a SET 35
Pre zásuvkovú skrinku šírky 600, 900 a 1200 mm. 
Vyhotovenie: drevo, kov
Farba: buk, šedá  

Priečny rozdelovník
SET 14  
Vyhotovenie: držiak - plast, priečny deliaci pás - hliník
Farba: šedá

OrgaFlag - zásuvkové členenie so zarážkami
SET 21, SET 22 a SET 23
Systém umožňujúci organizáciu zásuviek šírky 600, 
900 a 1200 mm. 
Vyhotovenie: kov 
Farba: šedá  

Organizačné prvky
SET 16
Organizačné prvky vrátane sklenených dóz pre 
kompletnú 90 zásuvku.
Vyhotovenie: držiak - plast, priečny deliaci pás - hliník
Farba : šedá

Dierované dno
SET 30, SET 31 a deliaci kolík SET 32
Pre zásuvku šírky 900 a 1200
Dierované dná spolu s kolíkom sú vynikajúce riešenie 
na delenie priestoru zásuviek. Dno je vyrobené 
z bukovej lakovanej preglejky. Kolíky sú vyrobené 
z buku lakovaného s predmontovaným závitom.

Výsuvný systém DUETTO 
Je vynikajúcim riešením pre roh s obdĺžnikovou 
skrinkou. Systém pozostáva z dvoch častí, jednej 
výsuvnej von zo skrinky a jednej pohybujúcej sa 
v rámci skrinky, každá časť obsahuje dve police, 
využitie rohovej skrinky je až 85 %.

Otočný kôš 1/2 - 750
Polkruhový otočný kôš do rohovej skrinky ES 99 R 
využíva efektívne priestor v rohovej skrinke, vďaka 
nemu nielen zaplníte celý objem skrinky, ale sa k 
obsahu skrinky aj pohodlne dostanete. 

Otočný kôš 1/1 - 690
Celokruhový otočný kôš do rohovej skrinky 
ES 89 RD. Naplno využitý veľký objem rohovej skrinky 
je dostupný jednoduchým otočením koša.

Otočný kôš 3/4 - 750
Trištvrtekruhový otočný kôš do rohovej skrinky 
ES 90 RL. Tento košový systém umožňuje skladovať 
kuchynské riady, hrnce, potraviny, nápoje či malé 
kuchynské spotrebiče s ľahkou dostupnosťou.

Výsuvný systém LeMans
V stredne vysokej rohovej skrinke ES 99 KS dokážate 
zdvojnásobiť objem uložného priestoru využitím 
výsuvného systému LeMans. Vysoká nosnosť 4x20 kg 
umožňuje uložiť aj ťažšie veci.

Skrinka roletová
Ponúka úložný priestor na skladovanie drobností, 
ktoré je dobré mať rýchlo poruke. Priamo na 
pracovnej doske za roletou možno elegantne ukryť 
kuchynské riady, drobné spotrebiče i potraviny.

Skrinka spodná rohová policová ES 99 R
Najjednoduchšie rohové riešenie rozmeru 105x60 
cm. Umožňuje uložiť dostatočné množstvo potravín, 
riadu alebo spotrebičov, ale má horšiu dostupnosť v 
zadnej časti.

 Kuchyne na mieru deco plan



Je veľa možností ako uskladniť potraviny v kuchyni. Tie čerstvé putujú najčastejšie do chladničky, tie suché do komory alebo tzv. potravinovej skrinky. Aj potravinové skrinky môžu byť rôzne. Jednotlivé úložné systémy 
sa najčastejšie od seba odlišujú výškou a šírkou skrinky. Obsahujú rôzne výsuvné a otváracie kovania, ale funkciu plnia rovnakú - čo najefektívnejšie využiť a sprístupniť úložný priestor skrinky. 

 Úložné systémy

ES 45/60 P4Z
Skrinka stredná so 4 zásuvkami, v ktorých dokonale 
využijete obrovské množstvo organizačných prvkov. 
Tieto vám umožnia flexibilné a individuálne 
usporiadanie vnútorného priestoru zásuviek. Vďaka 
plnému výsuvu unesú viac ako si myslíte a nikdy 
nebúchajú. Tieto zásuvky sú vyrábané v súlade 
s normami ISO 9001:2000

ES 30 LS
Stredná skrinka s výsuvným systémom (4 prestaviteľné 
koše). Je vhodným kandidátom pre kompromisné 
riešenie potravinovej skrine. Bude vyhovovať najmä 
zákazníkom, ktorí ocenia menšie rozmery, ale 
zároveň sa nechcú vzdať dostatočného úložného 
priestoru s jednoduchou manipuláciou.

ES 30 LKO
Vysoká skrinka s výsuvným otočným systémom 
(6 prestaviteľných košov). Tento výsuvný systém je 
jedinečným riešením potravinovej skrinky. Po vysunutí 
košov s protišmykovou úpravou ich veľmi ľahko 
otočíte jednou rukou aj keby boli plne naložené. 

ES 90 P
Skrinka vysoká potravinová so 4 vnútornými 
zásuvkami. Pokiaľ v dome či byte nemáte komoru 
máme pre vás plnohodnotnú náhradu. Jej 
neuveriteľný objem a extrémna výdrž vás určite milo 
prekvapia.

ES 60 PK
Skrinka vysoká potravinová s 12 košovým 
systémom. Veľký objem na malom priestore so 
zachovaním  neuveriteľnej prehľadnosti. To je 
asi najchrakteristickejší znak tejto skrinky. Určite 
oceníte aj ľahkú manipuláciu vďaka certifikovanému 
výsuvnému systému. 

Čistiace prostriedky do kuchyne, utierky a iné kuchynské pomôcky majú v úložnom priestore kuchyne tiež svoje miesto. Praktické a nenápadné výsuvy nezaberú veľa miesta, no na druhej strane poskytnú dostatočný priestor 
na uskladnenie saponátov a utierok. Otvorené úložné priestory na víno alebo zeleninu ozvláštnia celú kuchyňu.

 Skrinkové výsuvy

VINO
Výsuvný systém s 5 policami pre uskladnenie fliaš 
do ES 45, 60. Je určený pre tých, ktorí chcú svoje 
poklady skryť pred neželanými pohľadmi, ale zároveň 
chcú mať absolútny prehľad.

VARIO
Výsuvný kôš s dvomi policami využíva úzky priestor 
naozaj naplno. Stabilné výsuvné kovanie vás nikdy 
nenechá v štichu, keď potrebujete rýchlo niečo nájsť.

V 15 U
Výsuvný kôš s policou a vešiakom na utierky. Je 
ideálny spoločník pri umývaní riadov. Časom si 
zvyknete, že všetko čo potrebujete nahmatáte aj bez 
pozerania.

LINDO
Výsuvný systém s 2 malými a 1 veľkou policou pre 
čistiace prostriedky. Šikovne organizuje prietor pod 
drezom. Vďaka bočnému plátu s rovnomerným 
rastrom možno police ľubovoľne rozložiť. Je z 
nehrdzavejúcej ocele, čo zabezpečuje dlhú životnosť.

V 15
Výsuvný kôš s dvomi policami do najužšej skrinky 
šírky 15 cm. Je navrhnutý tak, aby využil každý 
voľný priestor kuchyne, hoci aj ten najmenší. Jeho 
najsilnejšou stránkou je jednoducho prehľadnosť, 
ktorú určite ocení každá gazdinka.

LATO
Výsuvný kôš s dvomi policami do ES 30. Umožňuje 
prístup k najzadnejším priestorom. Pozostáva s 
dvoch políc, kde možno skladovať fľaše, dózy, múku, 
cestoviny, hygienické prípravky, pomôcky, atď...

Prútený kôš
Spodná skrinka s 2 prútenými košmi. Harmonicky 
dopĺňa vzhľad rustikálnych kuchýň. Prednosťou týchto 
košov je súzvuk ich praktickej aj estetickej stránky. 
Slúžia na uskladnenie potravín, pečiva a zeleniny. 

Polica na fľaše
Je určená do spodnej skrinky šírky 450 a 600 mm. 
Police na vínové fľaše pomôžu esteticky uskladniť 
vašu zbierku vín. Možno na nich v závislosti od 
rozmerov skladovať aj iné nápoje.
Kapacita 8 fliaš - 450 mm alebo 12 fliaš - 600 mm

 Kuchyne na mieru deco plan



Dobre umiestnený závesný program s kuchynským náradím dokáže vo vašej kuchyni zázraky. Nielen, že dobre vyzerá, ale dokáže byť aj neoceniteľným pomocníkom. Množstvo háčikov, úchytov a rôznych držiakov vám 
pomôže mať tie najpoužívanejšie pomôcky hneď po ruke. Háčikový systém na zavesenie najpoužívanejšich kuchynských nástrojov, držiak na nože alebo papierové utierky - sami si vyberte to NAJ pre vás.

 Závesný program

Linero Set
Držiak roliek 3 stupňový
a polica pre raňajkový set
Dĺžka: 1200 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.

Linero Set
Držiak náradia, držiak na nože
Dĺžka: 900 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.   

Linero Set
Držiak náradia 2 ks, lišta s háčikmi
Dĺžka: 900 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.   

Ribbon Set
Držiak rolky, háčiky, magnetický držiak nožov
Dĺžka: 1200 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.   

Ribbon Set
Držiak rolky, háčiky
Dĺžka: 900 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.  

Ribbon Set
Univerzálna polička
Dĺžka: 900 cm
Závesný set je možné si vyskladať z rôznych komponentov.  

Kedysi veľký problém s umiestnením smetného koša v kuchynskej miestnosti. Kam ho len schovať, aby nezavadzal, ale pritom bol vždy dostupný? V súčasnosti je to hračka. Existuje množstvo smetných košov a triediacich 
systémov, ktoré možno zabudovať priamo do kuchyne. Či už formou jednoduchého výsuvu alebo automatického otvárania pri otvorení kuchynských dvierok.

 Smetné koše

SELECT Econ 45/2
Výsuvný košový systém určený do spodnej skrinky 
šírky 450 mm. Systém je dodávaný s kvalitným 
plnovýsuvom a  dojazdom s tlmením.
Objem koša je 2 x 18,5l. 

SELECT Econ 60/3
Výsuvný košový systém určený do spodnej skrinky šírky 
600 mm. Systém dodávaný s kvalitným plnovýsuvom 
a dojadzom s tlmením. 
Objem koša 2 x 11l a 18,5l

H-KOŠ smetný výsuvný
Výsuvný smetný kôš určený do zásuvky spodnej 
skrinky šírky 300 mm.
Objem koša 6 l a 13,5 l.

TYP 205/280
Výsuvný smetný kôš určený do spodnej skrinky šírky 
minimálne 300 mm.
Objem koša je 16l.

TYP 600
Výsuvný smetný kôš určený do spodnej skrinky šírky 
minimálne 600 mm.
Objem koša je 2 x 16l.

I-KÔŠ smetný otočný
Otočný a výsuvný smetný kôš určený do spodnej 
rohovej skrinky ES 89 RD.

TYP 503
Výsuvný smetný kôš určený do spodnej skrinky šírky 
minimálne 450 mm.
Objem koša 2x 16l.

KÔŠ zabudovaný do pracovnej dosky
Smetný kôš zabudovateľný do pracovnej dosky. 
Vonkajší vzhľad nerez. Vnútro plast. Objem 5l.

 Kuchyne na mieru deco plan



Minimálna cena - Maximálny úžitok
V segmente lacných kuchynských liniek patríme k absolútnej špičke. Len u nás dostanete maximum. Ponúkame široký výber kvalitných kuchýň, prevedenia korpusov a typológie skríň, ktoré umožňujú 
vytvoriť zostavy do každého priestoru kuchyne. Vyberte si z troch pracovných dosiek farebne vhodných ku všetkým vyhotoveniam kuchýň, či rôznych doplnkov a závesného programu. Ak patríte k 
ľuďom, ktorým vyhovuje súčasný moderný dizajn a riešenie jednoduchého systému za prijateľné investície, tak práve pre Vás sú ako stvorené  kuchyne z radu MiniMax.

MiniMax Kuchyne

NELA ADELA

MAJA

LINA

JULA

RENA



Viera Plachá
dizajnér

Finančne nenáročné veľkorysé riešenie ...

Nároky na vkusné bývanie stúpajú v každom smere, pretože obydlie je vizitkou každého 
z nás. Téma bývania je nikdy sa nekončiacim príbehom. Preto nárok na výzor a funkciu, 
ako aj prispôsobenie sa idividuálnym požiadavkám, sú vysoké. Hlavne zariadenie má 
prednosť, lebo v priestore, v ktorom žijeme  sa chceme cítiť čo najlepšie.

Na tejto dvojstrane predstavujeme apartmán v tradičnom bukovom vyhotovení 
a v modernom hladkom dizajne, s finančne nenáročným riešením zostavy kuchyne, 
obývacej zostavy, jedálenského setu, spoločenského stolíka aj čalúnenej sedačky. 
Kuchynská zostava je priama, vhodná do menších bytov či apartmánov. Vybavenie je 
len na jednej stene, všetky funkcie sústredené na najmenšom možnom priestore – čo 
nemusí znamenať monotónnosť nahromadenia skríň. Nech si zvolíme akékoľvek riešenie 
kuchyne, môžeme vytvoriť kuchyňu tak, aby okrem funkčnosti spĺňala aj nároky na 
vzhľad. Je to veľkorysé riešenie. Praktické doplnky, ktoré priestor zjednocujú, môžu byť 
obrazy, zrkadlo, komoda či pohodlné čalúnené kreslo, textílie, osvetlenie, farba stien... 
Takýmto spôsobom vytvoríme z priestoru harmonický celok.

Domov je miestom oddychu a načerpania životných síl po práci. O to viac to platí 
v dnešných hektických časoch. Je to jediný životný priestor, ktorý si môžeme usporiadať 
podľa vlastných predstáv.

 Obývačka STEP kombinácia 03: buk / buk

 Stôl PORTOS + Stolička SANA: buk  Stolík SAMO: buk

 Kuchyňa NELA kombinácia 210A: buk / buk

 Apartmánové riešenie - Kuchyňa NELA / Obývačka STEP - predná plocha: buk 07| korpus: buk 04

 Prepojenie kuchyne a obývacieho priestoru v jednom štýle Kuchyne MiniMax
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Rovné a čisté línie, jednoduché a zaujímavé frézovanie dverí, 
podporujú nadčasovosť a jemnosť kuchyne Adela. Tvar dverí 
v kombinácii s dekorom imitácie dreviny alebo jemného odtieňa 
vanilky, dáva kuchyni honosný vzhľad v  malých aj veľkých zostavách. 
Dostáva tak ráz svetlej a pocitovo teplej kuchyne.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: vanilka | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: dub arlington | Korpus: dub arlington

H 50

(š/v/h): 500/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 40

(š/v/h): 400/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 60

(š/v/h): 600/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skrinka horná,
2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horný rohový komplet 
dvoch skriniek.

Kryt umývačky riadu
vysoký

Kryt umývačky riadu
znížený.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526

Skrinka spodná,
2-dverová.

S 110 R P2 50 CH 60

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka potravinová, 
2-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

S 50 DZ S 50 KDZ

(š/v/h): 500/823/526 (š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková. (Ľ/P)

Skrinka spodná, koncová
s odpakovým košom. (Ľ/P)

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 50

(š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

S 60

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
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Jednoduché, tvarovo čisté hladké predné plochy z laminovanej 
drevotrieskovej dosky v drevodekore, či v jasných tónoch unifarby 
s dizajnovou úchytkou a použitím netradičných dverí so sklom, 
vytvárajú vkusnú, milú a modernú kuchyňu do každého priestoru. 

 Dvierka: 16 mm - LDTD a lamino hrana

 Predná plocha: jaseň coimbra | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: buk 07 | Korpus: buk 04

H 50 H 50 ZH 40 H 60H 50 ZVV H 100 H 50 NH 100 Z

H 60 N H 60 NN

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

S 60 ERS 60 3Z

S 100 S 110 R P2 50 CH 60

S 50 DZ S 50 KDZS 40 3Z S 50 S 60

(š/v/h): 500/579/296 (š/v/h): 500/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka horná,
presklená, 1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/296(š/v/h): 500/896/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka horná, vysoká, 
presklená, 1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skrinka horná,
2-dverová.

(š/v/h): 500/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 1000/579/296

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

(š/v/h): 600/356/296 (š/v/h): 600/292/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

(š/v/h): 1000/823/526

Skrinka spodná,
2-dverová.

(š/v/h): 500/823/526 (š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková. (Ľ/P)

Skrinka spodná, koncová
s odpakovým košom. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

(š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horný rohový komplet 
dvoch skriniek.

Kryt umývačky riadu
vysoký

Kryt umývačky riadu
znížený.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka potravinová, 
2-dverová. (Ľ/P)

Sk
rin

ka
 v

ho
dn

á 
pr

e 
vs

ta
va

nú
 

ch
la

dn
ič

ku
 v

ýš
ky

 8
80

 m
m

.

dvere so sklom

dub arlington
/ dub arlington

buk 07
/ buk 04

jaseň coimbra
/ dub tmavý

červená
/ dub tmavý

woodline creme
/ dub tmavý

vanilka
/ buk 04

NELA ADELA Kuchyne MiniMax
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orech milano
/ orech milano

dub arlington
/ dub arlington

vanilka
/ dub tmavý

vanilka
/ jelša americká
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á 
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 Kuchyne MiniMax



Vanilkové predné plochy sú jednoducho členené zvislou tvarovanou 
hranou v jelšovom dekore, aj so zvislým rámovým členením pri 
zasklených dverách - jemné a moderné prevedenie pre každý 
interiér kuchyne. Kuchyňa svojím ergonomickým usporiadaním 
poskytuje majiteľom primeraný komfort a pohodlie pri varení.

 Dvierka: 16 mm - LDTD a hrana soft

 Predná plocha: vanilka / jelša americká | Korpus: jelša americká

 Predná plocha: vanilka / jelša americká | Korpus: jelša americká

H 50H 40 H 60 H 100 H 50 NH 100 Z H 60 N

K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

S 60 ERS 60 3Z S 100

S 110 R P2 50 CH 60

S 50 DZ S 50 KDZS 40 3Z S 50 S 60

(š/v/h): 500/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skrinka horná,
2-dverová.

(š/v/h): 500/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 1000/579/296

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

(š/v/h): 600/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

(š/v/h): 1000/823/526

Skrinka spodná,
2-dverová.

(š/v/h): 500/823/526 (š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková. (Ľ/P)

Skrinka spodná, koncová
s odpakovým košom. (Ľ/P)

(š/v/h): 400/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

(š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horný rohový komplet 
dvoch skriniek.

Kryt umývačky riadu
vysoký

Kryt umývačky riadu
znížený.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka potravinová, 
2-dverová. (Ľ/P)
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dvere so sklom

vanilka / jelša 
americká

MAJA
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Štýlová a pritom jednoduchá, tvarovo nie obyčajná s netradičnou 
vitrínou až po pracovnú dosku. V kombinácii so štýlovou úchytkou 
vie upútať a aj správnym výberom vyhotovenia spríjemniť a zútulniť 
interiér kuchyne. Ale to, čo vnáša do miestnosti život, sú jasné 
odtiene doplnkov a detaily so stolovaním.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: orech milano | Korpus: orech milano

 Predná plocha: dub arlington | Korpus: dub arlington

H 50Ľ/H 50P

(š/v/h): 500/579/296

Skrinka horná,
1-dverová.

H 40Ľ/H 40P

(š/v/h): 400/579/296

Skrinka horná,
1-dverová.

H 60P/H 60P

(š/v/h): 600/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. 

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skrinka horná,
2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horný rohový komplet 
dvoch skriniek.

Kryt umývačky riadu
vysoký

Kryt umývačky riadu
znížený.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526

Skrinka spodná,
2-dverová.

S110RP/S110RĽ

HV40ZĽ/HV40ZP

P2 50Ľ/P2 50P CH 60P/CH 60Ľ

(š/v/h): 1000/823/560

(š/v/h): 400/1221/296

(š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová.

Skrinka zvýšená, 
presklená,1-dverová. 

Skrinka potravinová, 
2-dverová.

Skrinka pre vstavanú 
chladničku.

S 50DZĽ/S 50 DZP S 50KDZĽ/S 50KDZP

(š/v/h): 500/823/526 (š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková.

Skrinka spodná, koncová
s odpakovým košom.

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 50Ľ/S 50P

(š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová.

S 60Ľ/S 60P

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová.
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JULA

orech milano
/ orech milano

jelša americká
/ jelša americká

dub arlington
/ dub arlington

magnólia
/ vanilka
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H 60 RM

 Kuchyne MiniMax Kuchyne MiniMax

dvere so sklom



Jednoduché, hladké prevedenie dverí kuchyne s rámovým 
prevedením zasklených dverí, ponúka možnosť vytvoriť peknú, 
praktickú kuchyňu, a všetko, čo si ľahko viete predstaviť pod pojmom 
moderná kuchyňa. Hoci jednoduché línie pôsobia extravagantne, 
v skutočnosti spĺňajú každodenné nároky na prípravu jedla.

 Dvierka: 16 mm - MDF a fólia

 Predná plocha: červená vysoký lesk | Korpus: dub tmavý

 Predná plocha: malina vysoký lesk | Korpus: dub tmavý

H 50

(š/v/h): 500/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 40

(š/v/h): 400/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 60

(š/v/h): 600/579/296

Skrinka horná,
1-dverová. (Ľ/P)

H 100

(š/v/h): 1000/579/296 mm

Skrinka horná,
2-dverová.

H 50 N

(š/v/h): 500/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 100 Z

(š/v/h): 1000/579/296

Skrinka horná,
presklená, 2-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 RM K 60 UV K 60 U VL 50VL 40

(š/v/h): 600/579/600 (š/v/h): 597/823/16 (š/v/h): 597/695/16 (š/v/h): 16/823/50(š/v/h): 16/823/40

Horný rohový komplet 
dvoch skriniek.

Kryt umývačky riadu
vysoký

Kryt umývačky riadu
znížený.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

Vykrývacia lišta
pre spodné skrinky.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

S 60 3Z

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 100

(š/v/h): 1000/823/526

Skrinka spodná,
2-dverová.

S 110 R P2 50 CH 60

(š/v/h): 1000/823/560 (š/v/h): 500/2072/566 (š/v/h): 600/2072/566

Skrinka spodná,
rohová,1-dverová. (Ľ/P)

Skrinka potravinová, 
2-dverová. (Ľ/P)

Skrinka pre vstavanú 
chladničku. (Ľ/P)

S 50 DZ S 50 KDZ

(š/v/h): 500/823/526 (š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,1-dverová, 
1-zásuvková. (Ľ/P)

Skrinka spodná, koncová
s odpakovým košom. (Ľ/P)

S 40 3Z

(š/v/h): 400/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

S 50

(š/v/h): 500/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)

S 60

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná,
1-dverová. (Ľ/P)
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dvere so sklom

LINA

jaseň coimbra
/ dub tmavý

malina vysoký lesk
/ dub tmavý

červená vysoký lesk
/ dub tmavý

ko
rp

us
/p

re
dn

á 
pl

oc
ha

Trendové hladké dvere s jemným zaoblením hrán v moderných 
odtieňoch, farebne zladené s korpusom kuchyne, ktorá vytvára blok 
2400 mm s miestom pre varenie a umývanie, dýcha z nej modernosť 
a skutočný pôžitok z varenia, pečenia a jedenia. Kuchyňa Rena je 
jednoduché riešenie aj pre náročných.

 Dvierka: 16 mm - LDTD a ABS hrana

 Predná plocha: woodline creme / woodline mokka | Korpus: vanilka

 Predná plocha: woodline creme / woodline mokka | Korpus: vanilka

S 90 3Z

(š/v/h): 900/823/526

Skrinka spodná,
3-zásuvková.

H 90 N

(š/v/h): 900/356/296 mm

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

H 60 N

(š/v/h): 600/356/296 mm

Skrinka horná, nízka,
výklopná, 1-dverová.

S 60 ER

(š/v/h): 600/823/526

Skrinka spodná
pre elektrickú rúru.

S 90 K

(š/v/h): 900/823/526

Skrinka spodná, zásuvkovo -
sklopná, drezová.

B 16/150/900

(š/v/h): 900/150/16 mm

Drevená polica
s kovaním TUCANO.

RENA

woodline creme
/ woodline mokka
/ vanilka

spodné skrinky
 

horné skrinky
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Pred tým, ako sa pustíte do samotnej realizácie novej kuchyne, mali by ste sa dôkladne pripraviť a vyjasniť si odpovede na základné otázky.

1. Premyslite si funkciu
Koľko vás doma je? Ako často varíte? Čo všetko a v akých množstvách budete v kuchynskej linke skladovať? Aké spotrebiče používate? (ak 
prerábate starú kuchyňu). Aké nové spotrebiče by ste si chceli kúpiť?

2. Usporiadajte priestor
Ako má kuchyňa nadväzovať na jedálenskú časť? Bude prepojená s obývačkou? Kde bude umiestnený jedálenský stôl? Koľko denného svetla 
je v kuchyni? Kde asi budete potrebovať osvetlenie naviac?

3. Premyslite si rozpočet
Koľko asi chcete do kuchyne investovať? Aby vám poradca navrhol to najvýhodnejšie riešenie.

4. Prineste si obrázky
Prineste si fotky priestoru, do ktorého bude kuchyňa osadená. Náš poradca získa lepšiu predstavu a bude môcť pracovať s detailami, ktoré sa 
vám možno nezdajú dôležité. Ak ste našli obrázky kuchyne, ktorá sa vám páči, prineste si ich tiež.

5. Zamerajte miestnosť
Najdôležitejším bodom v príprave podkladov je vypracovanie základného nákresu priestoru - od pôdorysu až po inžinierske siete. Ak si na to 
netrúfate alebo nemáte čas, využite našu službu PRESNÉ ZAMERANIE.

6. Navrhnite si sami kuchyňu
Ak si chcete navhnúť kuchyňu sami, aj pre vás máme riešenie. Náš plánovač kuchýň DECOPLANNER na stránke www.decodom.sk vám 
pomôže vytvoriť kuchyňu z pohodlia vášho domova. Ušetríte tým čas a zjedndušíte samotné objednávanie.

P-60

(š/v/h): 600/16/150 mm

Drevená polica
s kovaním TUCANO.

P-H 50

(š/v/h): 466/16/260 mm

Drevená polica do skrinky H 50
(podperky v balení).

DZP Set 2 Starax Daras FP 0035

šírka 600 mm kartuša: 35 mm kartuša: 35 mm

Doplnkový závesný program.. Vodovodná batéria otočná Vodovodná batéria otočná

PS-100

(š/v/h): 966/5/250 mm

Sklená polica
do skrinky H 100 Z.

P-H 40

(š/v/h): 366/16/260 mm

Drevená polica do skrinky H 40
a HV 40Z (podperky v balení).

P-50

(š/v/h): 500/16/150 mm

Drevená polica
s kovaním TUCANO.

DZP Set 1 Starax Flex-mini Ron 610-41

šírka 600 mm (š/v/h): 780/150/435 mm (š/v/h): 510/160/510 mm

Doplnkový závesný program. Drez s odtokovou armatúrou a so zápachovým 
uzáverom.

Drez s odtokovou armatúrou a so zápachovým 
uzáverom.

Príborník 50

(š/v/h): 418/55/435 mm

Plastový príborník 
do skrinky S 50 DZ.

P-100

(š/v/h): 1000/16/150 mm

Drevená polica
s kovaním TUCANO.

P-H 60

(š/v/h): 566/16/260 mm

Drevená polica do skrinky H 60
(podperky v balení).

DZP Set 3 Starax

šírka 600 mm

Doplnkový závesný program.

Typ 116 H Príborník 60

(š/v/h): 75/2x10/15 mm (š/v/h): 518/55/435 mm

LED osvetlenie sklenej 
police PS-100 (2 svietidlá s prísl.)

Plastový príborník 
do skrinky S 60 3Z.

P-H 100

(š/v/h): 966/16/260 mm

Drevená polica do skrinky H 100
(podperky v balení).

Rímsa svetelná Príborník 40

(š/v/h): 3500/19/60 mm (š/v/h): 318/55/435 mm

Svetelná rímsa MDF.
(predaj:  3.5, 7, 10.5, 14, ....bm)

Plastový príborník 
do skrinky S 40 3Z.

Typ 113 KOS 400 ART.215/270

(š/v/h): 70/25/70 mm (š/v/h): 280/355/280 mm

Osvetlenie presklených skriniek
(1 svietidlo s príslušenstvom).

Závesný kôš na odpadky 
do skrinky S 50 a S 50 DZ.

Správne zvoleným doplnkom získate do svojej kuchyne ďalší pár šikovných rúk. Ponúkame závesné systémy, odkladacie police, osvetlenie, 
vnútorné organizéry do zásuviek, drezy, batérie a odpadkové koše. Spracovanie a dizajn najvyššej kvality.

Aby kuchyňa dokonale zapadla do vášho bytu či domu, potrebujeme spolu s vami pripraviť presný plán. Zakresliť detailný pôdorys miestnosti, 
zamerať inžinierske siete, odmerať stropy a rôzne výklenky. Na základe takéhoto vstupu spoločne s vami pripravíme kuchyňu na mieru.

Nakreslite a zamerajte steny a prekážky na stenách.
Zamerajte svetlú výšku miestnosti, zakreslite rozmiestnenie a smer  otvárania okien (šírku 
okna, výšku okna, výšku od podlahy po parapet). Tiež zakreslite balkónové dvere, dvere na 
terasu, vstupné dvere. Zadajte  rozmery všetkých vyčnievajúcich stĺpov, stavebné nerovnosti, 
niky, výklenky, stúpačky a podobne. Ak sú v miestnosti radiátory zadajte ich rozmery 
a umiestnenie.

Zamerajte inžinierske siete.
Elektrické rozvody, inštalácie vody a plynu, ktoré zostanú vo vašej novej kuchyni. Pri 
novostavbách alebo úplnej rekonštrukcii sa v prvom kroku musí urobiť návrh kuchyne a na 
jeho základe vám poradca vypracuje  projekt najvhodnejšieho umiestnenia elektroinštalácií 
a rozvodov. Obklady sa väčšinou so zmenou dispozície menia, no pre istotu si ich môžete 
tiež zakresliť.

 Ako na kuchyňu
 Ako sa pripraviť.

Pracovná doska je miesto, ktoré je vystavené najväčšej záťaži. Odložený horúci hrniec, rozliaty ocot alebo pád náradia kladú vysoké nároky na povrch. Umakartová úprava našich pracovných dosiek je preto ideálnym 
riešením. Vďaka výberu z rôznych dekorov a doplnkov vás presvedčí nielen prvotriedna kvalita spracovania, ale aj dizajn, lahodiaci vášmu oku.

PD 150

(š/v/h): 1500/28/600 mm

PD 50

(š/v/h): 500/28/600 mm

Pracovná doska pre skrinky
S 50 a S 50 DZ.

TL - Set

(š/v/h): -/-/-mm

Elementy k tesniacej lište.
H PD 28

(š/v/h): -/32/0,5 mm

32 mm hrana na pracovnú dosku.
Predaj v bežných metroch.

PD 40

(š/v/h): 400/28/600 mm

Pracovná doska pre skrinky
S 40 3Z.

PD 110

(š/v/h): 1500/28/600 mm

Pracovná doska pre skrinku
S 110 R.

Pracovná doska pre skrinku
S 110 R.

TL

dĺžka 2000 alebo 4000 mm

Tesniaca lišta na pracovnú
dosku.

PD 270

(š/v/h): 2700/28/600 mm

Pracovná doska.

PD 210

(š/v/h): 2100/28/600 mm

PD 60

(š/v/h): 600/28/600 mm

Pracovná doska pre skrinky
S 60 3Z a S 60 ER.

Lišta špárovacia 60/3

(š/v/h): 10/30/600 mm

ALU lišta špárovacia na PD.

PD 100

(š/v/h): 1000/28/600 mm

Pracovná doska pre skrinku
S 100.

PD 240

(š/v/h): 2400/28/600 mm

Pracovná doska. Pracovná doska.

Lišta koncová 60/3

(š/v/h): 4/30/600 mm

ALU lišta koncová na PD. (Ľ/P)

traini beige piesok mosaik brown

 Pracovné dosky

 Základné doplnky

 Zameranie priestoru.

Nakreslite pôdorys.
Nič zložité, stačí jednoduchý obrázok s ceruzkou a pravítkom, prípadne na počítači. 
Nezabudnite poznamenať jeho základné rozmery! V prípade, že máte byt apartmánového 
typu, zakreslite aj priestor jedálne a obývačky. Kde presne bude stáť kuchyňa? Akú máte 
predstavu o jej veľkosti?

 Kuchyne MiniMax



Rohová (tvar „U“)
- je vhodná aj pre členenie veľkých priestorov na pracovnú 
a jedálenskú časť
- pracovné zóny je nutné umiestniť od seba v dostatočnej vzdialenosti

Veľmi dôležitým prvkom dnešnej moderne riešenej kuchyne je aby správne zapadla do obytného priestoru. Pre dobre fungujúcu kuchyňu je nevyhnutné aby dokázala maximálne využiť priestor s čo najväčšou úžitkovou 
plochou. Zároveň však musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre voľný pohyb.  

Polostrovná (tvar „G“)
- predĺžením pracovnej dosky získame jedálenský pult alebo miesto 
pre jednu z hlavných činností
- opticky predeľuje priestor na pracovný a obývací

 Pracovné zóny v kuchyni

 Dispozičné riešenia

Zóna skladovaniaZóna vareniaZóna umývaniaZóna odkladania

Centrom tejto zóny je drez, 
v ktorom sa umývajú potraviny 

pred samotnou prípravou 
pokrmov. Čistia sa tu pomôcky po 
varení a umýva sa riad. Súčasťou 
môže byť umývačka riadu alebo 

drtič odpadu.

Zóna prípravná

V tejto zóne sa  odkladá 
nespočetné množstvo potrebného 

riadu, kuchynského náradia, 
skla, porcelánu a malých 

elektrospotrebičov. Rozumne 
a prehľadne zorganizovaný 
odkladací priestor je preto 

nevyhnutnosťou.

Táto zóna slúži na samotnú 
prípravu jedla. Čistenie, krájanie, 

miešanie, zdobenie, miesenie, 
hnietenie, vaľkanie, vykrajovanie 

a množstvo iných činností si 
vyžaduje dostatočný priestor.

Súčasťou tejto zóny je varná 
plocha, elektrická rúra (sporák) 
a odsávač pár, príp. mikrovlnka. 
To znamená, že slúži k tepelnej 

úprave pokrmov (varenie, 
smaženie, pečenie a ohrev).

Je to zóna, v ktorej sa uskladňujú 
čerstvé, chladené, mrazené 

a trvanlivé potraviny. Preto je 
v nej umiestnená chladnička, 
mraznička, potravinová skriňa 
alebo menšie výsuvné systémy 
slúžiace k uchovaniu potravín.

ZÓNA PRÍPRAVNÁ

ZÓNA VARENIA

ZÓNA UMÝVANIA

ZÓNA SKLADOVANIA

ZÓNA ODKLADANIA

Priama (lineárna)
- pre menšie domácnosti, vybavená najnutnejším úložným priestorom
- pre použitie jednou alebo dvoma osobami naraz
- je dobré zakomponovať vstavané spotrebiče a využiť všetok 
dostupný priestor a zväčšiť tak pracovnú plochu

Pracovný trojuholník
Základom dobre navrhnutej kuchyne je pracovný trojuholník, ktorý 
vzájomne spája tri pracoviská prepojené hlavnými činnosťami, bez 
ktorých sa nezaobíde žiadna kuchyňa.

Dvojstranná (paralelná)
- oproti sebe dve zostavy poskytujú najlepšie využitie priestoru, 
vyhovuje priechodným kuchyniam v nie veľmi širokých priestoroch
- rozmer komunikačného priestoru medzi spodnými skrinkami by mal 
byť minimálne 1,2 m

Rohová (tvar „L“)
- vhodná do stredne veľkých domácností, umožňuje ľahký dosah od 
pracovnej plochy na obe strany
- dobre funguje s obývacím priestorom začleneným v tej istej 
miestnosti a tiež odstraňuje nedostatok stenovej plochy

Každá činnosť, ktorú je potrebné vykonávať v kuchyni si vyžaduje svoje miesto. Preto rozdeľujeme kuchyňu na viaceré zóny podľa druhu činnosti, ktoré v nej uskutočňujeme. Správne usporiadanie kuchyne je dôležité nielen 
pre úsporu času, ale hlavne na zníženie námahy pri samotnej príprave jedla. 
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Ostrovná
- ostrov vytvára oddelenú pracovnú plochu, ktorú možno využiť na 
skladovanie riadu, na varenie alebo umývanie
- musí byť dostupný zo všetkých strán, dobre navrhnutý ostrov 
zabraňuje zbytočnému obchádzaniu dookola

 Aby všetko fungovalo

FINANČNÉ
SLUŽBY
Platba kartou,

predaj na splátky Quatro,
nákup cez GeniusPay

MONTÁŽ
Rýchlo, profesionálne

a s predĺženou zárukou
vám zmontujeme kuchyňu,

bez zbytočných starostí.

VYNÁŠKA
TOVARU

Ušetrite si námahu a prenechajte
dodanie vášej kuchyne

na profesionálov.

ZAPOJENIE 
SPOTREBIČOV

Nemusíte študovať normy a hľadať 
najbližšieho servisného technika.

Radi vám sprostredkujeme
zapojenie u nás zakúpených 

spotrebičov.

ELEKTRONICKÉ 
INFORMÁCIE

Všetky informácie, ktoré potrebujete
k nákupu kuchyne nájdete
jednoducho a prehľadne

na našich webových stránkach
a nemusíte ani vstať zo stoličky.

ZÁKAZNÍCKY
SERVIS

Trápi vás špecifický problém,
s ktorým si neviete rady.
Obráťte sa z dôverou

na našich telefonických operátorov
isto vám správne poradia.

E-SHOP
www.decodom.sk

Ani škaredé počasie vám nemusí 
brániť v nákupe kuchyne. Nakupujte

bezpečne z pohodlia domova.
24 hodín denne, 365 dní v roku.

3D NÁVRH
Chcete mať predstavu ako bude nová 

kuchyňa vyzerať presne vo vašom 
byte? Máme pre vás riešenie

- 3D vizualizáciu

PRESNÉ
ZAMERANIE

Ak nemáte čas na prípravu
podkladov pre kúpu kuchyne,

rádi vám pomôžeme.

DOPRAVA
Rýchlo a bezpečne dodáme

vašu kuchyňu až k vám domov.  

ODBORNÉ 
PORADENSTVO

Naši profesionálne školení poradcovia 
vám odpovedia na každú otázku

 a navrhnú riešenie, ktoré je pre vás 
najvýhodnejšie.

 Služby
 U nás vybavíte všetko rýchlo, jednoducho a na jednom mieste.



Drezy pre domácnosť, batérie, 
systémy triedenia odpadu 

a drviče odpadu
www.blanco.sk

Výroba a predaj nábytkového 
kovania

www.mivokor.cz

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bekosa.sk

Výroba a predaj drezov 
a batérií

www.franke.com

Výroba a predaj dizajnových 
odsávačov pár.

www.faber.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.nardi.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.amica-spotrebice.cz

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.indesit.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.hotpoint.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bosch-home.com

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.bauknecht.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.siemens-home.com

Výroba a oplášťovanie 
zásuvkových profilov (demont 

zásuvky)
www.pronap-sro.cz

Spracovanie a predaj plexiskla

www.kovofinal.sk

KOVOFINAL, s.r.o.

Výroba polystyrénu

www.temposro.eu

Výroba kvalitných
nábytkových lepidiel

www.hbfuller.com

Výroba pastových výliskov 
a nábytkových komponentov

www.interier-plast.sk

Výroba štítkov

www.agfoil.com

Výroba drobného nábytkového 
kovania

www.vdktrodny.sk

Výroba nábytkových a bytových 
kovaní (úchytky, vešiaky ...)

www.siro.cc

Predaj a distribúcia 
nábytkového kovania

www.demos-trade.sk

Výroba obalových materiálov 
(kartóny, krabice, debny ...)

www.mtmobaly.sk

Výroba vlnitej lepenky 

www.lauris.sk

Výroba ratanov a ríms

www.fklisty.cz

Výroba plastových doplnkov 
pre kuchyňu

www.dirks-kunststoff.de

Výroba prírezov, kartóny

www.toprefal.sk

Výroba lepidla

www.henkel.sk

Výroba nábytkových nožičiek

www.akcesplast.sk

Farby a laky

www.farbylux.sk

Kancelárske potreby,
streč fólia

www.pap-pex.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.mora.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.gorenje.sk

Jednoduchý nákup na splátky

www.quatro.sk

Výroba a predaj voľne stojacích 
a vstavaných elektrospotrebičov

www.whirlpool.sk

Výroba paliet

www.globholz.sk

GLOBHOLZ, a.s.

Výroba nábytkových svietidiel

www.furnika.pl

Výroba alu profilov a svietidiel

www.salu.cz

Výroba paliet, DVD, LDTD

www.drevonaexport.sk

Predaj a skladovanie MDF

www.iwtrend.sk

Výroba plastových profilov 
na rámy sklených dverí

www.jamiz.com.pl

Výroba nábytkových a bytových 
kovaní (úchytky, vešiaky ...)

www.knk.sk

Výroba nábytkových a bytových 
kovaní (úchytky, nohy, ...)

www.schwinn-gmbh.de

Výroba nábytkových a bytových 
kovaní (úchytky, vešiaky, ...)

www.grimme.at

Výroba hliníkových dvierok 
a nábytkového kovania (závesy, 

výsuvy, ...)
www.interexplus.sk

Výroba  nábytkových kovaní 
(zásuvky, zásvesy, výklopy, 

ostatné kovania)
www.dextrade.sk

Predaj nábytkového kovania

www.hafele.sk

Predaj spojovacích materiálov 
(skrutka, konfirmáty, matice ...)

www.visimpex.com

Výroba nábytkových kovaní 
(výsuvy, úchytky, spojovací 

materiál ...)
www.htbendix.com

Výroba nábytkových svietidiel

www.hlt.pl

Výroba nábytkových kovaní

www.kesseboehmer.de

Laminované drevotrieskové 
dosky, pracovné dosky, 
drevovláknové dosky  

www.egger.com

Laminované drevotrieskové 
dosky

www.bucina-ddd.sk

Výroba a distribúcia 
nábytkového osvetlenia

www.skoff.com.pl

Výroba nábytkových skiel

www.kuetemeier-gmbh.de

Dodávateľ svietidiel

www.tremos.cz

Výroba kvalitných nábytkových 
lepidiel

www.vipo.sk

Výroba špecializovaných 
lepidiel

www.kleiberit-direct.com

Výroba polystyrénu

www.agrostyro.sk

Výroba, spracovanie 
a opracovanie skla

www.sklotvar.sk

Výroba, spracovanie 
a opracovanie skla

-----------

SKLENÁRSTVO 
SZABO

Výroba, spracovanie 
a opracovanie skla

-----------

SANDOR KFT

Výroba nábytkových hrán

www.hranipex.sk

Laminované drevotrieskové 
dosky

www.ddl.cz

Drevotrieskové dosky 
a laminované drevotrieskové 

dosky
www.kronospan.cz

Distribučná spoločnosť 
s velkoplošným materiálom

www.zvoimpex.it

Výroba a distribúcia
LDTD/DVD 

www.pfleiderer.com

Výroba nábytkových kovaní 
(zásuvky, závesy, výklopy, ...)

www.blum.sk

Podnože, tesniace lišty, závesné 
programy a kovania.

www.starttrading.it

Predaj nábytkového kovania

www.interierstudio.sk

Sklady a distribúcia 
vákuovolisovanej fólie

----------

Výroba nábytkových kovaní 
(zásuvky, závesy, výklopy, 

ostatné kovania) 
www.hettich.com

Výroba nábytkových kovaní 
(zásuvky, závesy, výklopy ...)

www.fgv.it

Výroba vákuovolisovanej 
nábytkovej fólie

www.partner-bis.pl

Výroba vákuovolisovanej 
nábytkovej fólie

www.kpfilms.sk

Výroba a oplášťovanie MDF 
profilov (ozdobné rímsy)

www.bog-mar.com.pl

Výroba nábytkových hrán

www.varex.sk

Skladovanie a predaj 
nábytkových hrán

www.portax.sk

Výrobca nábytkových hrán

www.rehau.sk

Fólie na vákuové lisovanie 
predných plôch

www.hornschuch.de

Fólie na vákuové lisovanie 
predných plôch

www.renolit.com

Skladovanie a predaj 
vákuovolisovanej nábytkovej 

fólie
www.marubeni.com

 Dodávatelia
Základným predpokladom kvalitnej kuchyne sú prvotriedne materiály vstupujúce do procesu výroby. Pretože ani precízna a kontrolovaná výroba nedokáže zachrániť kuchyňu ak je vyrobená z nekvailtných materiálov. 
My do kvality neustále investujeme, preto sú v našich výrobkoch komponenty iba od renomovaných značkových výrobcov, na ktorých sa môžeme spoľahnúť. Vstupné materiály a komponenty pravidelne kontrolujeme a 
preto vždy spĺňajú prísne európske normy. 



decodom®

KUCHYNE A NÁBYTOK

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

 

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.
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Infolinka
maloobchod:

038 5363 813
038 5363 824

| www.decodom.sk | www.facebook.com/decodom.sk | decodom@decodom.sk | 

Váš predajca:


