NADŠTANDARD
• Predsieň
• Kuchyňa

KATALÓG
www.bytybarbora.sk

[Zadajte text]

• Obývacia izba
• Spálňa

Dodávateľ: DECODOM, spol. s r.o.
Spoločnosť Decodom je najväčší výrobca nábytku na Slovensku. Vznikla v roku 1999 a nadviazala tak na výrobu nábytku, ktorá má v tomto regióne tradíciu už od roku 1912. Výrobný závod
v Topoľčanoch, je vybavený najmodernejšou technológiou na spracovanie veľkoplošného materiálu, vákuovými lismi na výrobu dvierok a montážnymi linkami na kompletovanie nábytku.
Spoločnosť Decodom je špecialista na komplexné zariadenie interiérov. Ponúkajú koncept zariaďovania interiérov pomocou nábytkových sérií. Jednotlivé nábytkové modely sú navrhnuté
tak, aby boli typovo vhodné do každej miestnosti a navzájom vytvárali harmonický celok.
Kuchyne patria medzi „top“ výrobky Decodomu a ich vývoju sa venuje samostatné oddelenie. Vyrábať kuchynský nábytok na mieru si vyžaduje precíznu prípravu a následne kvalitné
technické a technologické spracovanie.

So všetkými otázkami na sortiment z tohto katalógu sa obráťte na:

Kontakt
Ing. Erik Bednárik, MBA
manažér projektu
tel. č.: +421 918 112 899
e-mail: bednarik@decomarket.sk

DODÁVATEĽ

Predsieň
Route Cora
Predné plochy:
Korpus:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
BLUM PUSH

Hlavným princípom unikátneho interiérového konceptu Route je umožniť zákazníkovi zariadiť
svoj interiér tak, aby harmonicky ladil farbou, tvarom a materiálom.
Rozmery:
v x š x h: 2530 x 1100 x 580 mm

Cena s DPH: 904,51 €
Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže.

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: garsónky (2. – 6. nadzemné podlažie).

PREDSIEŇ

Predsieň
Route Cora
Predné plochy:
Korpus:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
BLUM PUSH

Hlavným princípom unikátneho interiérového konceptu Route je umožniť zákazníkovi zariadiť
svoj interiér tak, aby harmonicky ladil farbou, tvarom a materiálom.
Rozmery:
v x š x h: 2530 x 1200 x 580 mm

Cena s DPH: 904,51 €
Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže.

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (2. – 6. nadzemné podlažie)

PREDSIEŇ

Predsieň
Route Cora
Predné plochy:
Korpus:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
BLUM PUSH

Hlavným princípom unikátneho interiérového konceptu Route je umožniť zákazníkovi zariadiť
svoj interiér tak, aby harmonicky ladil farbou, tvarom a materiálom.
Rozmery:
v x š x h: 2530 x 1200 x 580 mm

Cena s DPH: 904,51 €
Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže.

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (7. nadzemné podlažie)

PREDSIEŇ

Predsieň
LIBERTY
Predné plochy:
Korpus:

Biela Arctic vysoký lesk + betón
Biela Arctic vysoký lesk

Moderná predsieň pôsobí sviežim a mladistvým dojmom vďaka betónovému nádychu
predných plôch. Predsieň zostáva naďalej účelná a praktická a biele tóny dodávajú celej
miestnosti inovatívny dizajn.
Korpus skríň je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm a 38 mm), ktorá
je veľmi odolná. Predná plocha je vyrobená zo stredne tvrdej drevovláknitej dosky
(hrúbka 16 mm, 19 mm a 22 mm), ktorá je vákuovo lisovaná fóliou. Je to tzv. MDF materiál,
ktorý je pre svoje odolné vlastnosti považovaný ako plnohodnotná náhrada masívu. Úchytka je
kovová s roztečou 128 mm. Integrované LED osvetlenie, možnosť doobjednať osvetlenia vitríny
a políc.

Ilustračný obrázok.

Odporúčaná kombinácia prvkov pre garsónky (2. – 6. nadzemné podlažie):

Šatníková skriňa
Prevedenie lamino, hrúbky 16mm a 38mm,
predná plocha MDF hrúbky 16, 19 a 22mm, 1ks
sklenené dvere - bezpečnostné číre sklo,
1ks výsuvný vešiak, 1ksmedzistena, kovová
úchytka, LED osvetlenie, čiastočný demont.
v x š x h: 2066 x 650 x 416 mm, 62kg

Vešiak
Prevedenie buk v kombinácii s bielou.
v x š x h:1700 x 350 x 350 mm

Cena s DPH: 52,90 €

Cena s DPH: 239,00 €
Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

PREDSIEŇ

Predsieň
LIBERTY
Predné plochy:
Korpus:

Biela Arctic vysoký lesk + betón
Biela Arctic vysoký lesk

Moderná predsieň pôsobí sviežim a mladistvým dojmom vďaka betónovému nádychu
predných plôch. Predsieň zostáva naďalej účelná a praktická a biele tóny dodávajú celej
miestnosti inovatívny dizajn.
Korpus skríň je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm a 38 mm), ktorá
je veľmi odolná. Predná plocha je vyrobená zo stredne tvrdej drevovláknitej dosky (hrúbka
16 mm, 19 mm a 22 mm), ktorá je vákuovo lisovaná fóliou. Je to tzv. MDF materiál, ktorý je
Pre svoje odolné vlastnosti považovaný ako plnohodnotná náhrada masívu. Úchytka je kovová
s roztečou 128 mm. Integrované LED osvetlenie, možnosť doobjednať osvetlenia vitríny a
políc.

Ilustračný obrázok.

Odporúčaná kombinácia prvkov pre 2 a viac izbové byty (2. – 7. nadzemné podlažie):

Šatníková skriňa

Vešiakový panel

Zrkadlo s policou

Prevedenie lamino, hrúbky 16mm a 38mm,
predná plocha MDF hrúbky 16, 19 a 22mm, 1ks
sklenené dvere - bezpečnostné číre sklo,
1ks výsuvný vešiak, 1ksmedzistena, kovová
úchytka, LED osvetlenie, čiastočný demont.
v x š x h: 2066 x 650 x 416 mm, 62kg

Prevedenie lamino, hrúbky 16 a 38mm,
predná plocha MDF, hrúbka 16 a 19 a
22mm, 3ks odkladacia plocha, 1ks
šatníkový hák veľký, 2ks háčik malý.
v x š x h: 2066 x 500 x 302 mm, 19kg

Zrkadlo s policou,
v x š x h: 472 x 1285 x 200 mm,
15kg

Cena s DPH: 239,00 €

Cena s DPH:78,30 €

Cena s DPH:53,60 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

PREDSIEŇ

Predsieň
POLO Dub Bardolino
Predné plochy:

Dub pílený Bardolino

Šatníková skriňa
Prevedenie lamino, hrúbky 16mm, kovové úchytky, kovové závesy
Titus, demont v x š x h: 2004 x 900 x 350 mm

Cena s DPH: 109,00 €

Vešiakový panel
Prevedenie lamino, hrúbky 32mm, demont
v x š x h: 1988 x 700 x 32 mm

Cena s DPH: 44,99 €
Lavica
Prevedenie lamino, dub pílený bardolino
v x š x h: 450 x 700 x 320 mm

Cena s DPH: 29,00 €
Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: garsónky, 2 a viac izbové byty (2. – 7. nadzemné podlažie).
Možnosť výberu jednotlivých komponentov.

PREDSIEŇ

Kuchynská linka
FAMILY CORA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:
Ostatné doplnky:

Biela Arctic
Dub Arlington
Dub Arlington, hrúbka 4 cm, hĺbka 650 mm
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
dvierka s tlmením, horné dvierka - PUSH otváranie
LED osvetlenie, plastový príborník 600 mm,
výsuvný kôš, ALU podnož

Plánovaná kuchyňa CORA z radu FAMILY má 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. Vďaka vysokej kvalite a rozmanitej vnútornej výbave si
nájde miesto v každom interiéri a stane sa tak ďalším členom vašej rodiny.
Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi odolná.
Predná plocha biela arctic je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 18 mm) vo
vysokom lesku, ktorá je veľmi odolná pre bežné použitie v domácnosti. Úchytky sú vyrobené z
kovu s roztečou 167 mm v prevedení lesklý nerez. Zásuvkové skrinky sú plnovýsuvné, zásuvky sú
od výrobcu BLUM (nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na dvierkach sú s tlmením.
Rozmery: v x š x h: 2078 x 2300 x 650 mm
V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 2 050,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže.)

Odporúčané pre: garsónky (2. – 6. nadzemné podlažie).

Farebné kombinácie pracovnej dosky
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Kuchynská linka
FAMILY CORA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:
Ostatné doplnky:

Biela Arctic
Dub Arlington
Dub Arlington, hrúbka 40 mm, hĺbka 600 mm
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
dvierka s tlmením, horné dvierka - PUSH otváranie
LED osvetlenie

Plánovaná kuchyňa CORA z radu FAMILY má 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. Vďaka vysokej kvalite a
rozmanitej vnútornej výbave si nájde miesto v každom interiéri a stane sa tak ďalším
členom vašej rodiny.
Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi
odolná. Predná plocha biela arctic je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky
(hrúbka 18 mm) vo vysokom lesku, ktorá je veľmi odolná pre bežné použitie v domácnosti.
Úchytky sú vyrobené z kovu s roztečou 167 mm v prevedení lesklý nerez. Zásuvskové
skrinky sú plnovýsuvné, zásuvky sú od výrobcu BLUM (nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na
dvierkach sú s tlmením a horné skrinky sú na moderný bezúchytkový PUSH systém.
Rozmery: v x š x h: 2590 x 2315 x 600 mm
V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 3 100,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)
Potrebné upraviť rozvody.

Odporúčané pre: garsónky (2. – 6. nadzemné podlažie).

Farebné kombinácie pracovnej dosky
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Tivoli
béžová

Santuro
light grey

Dub
truffel

Metallo
graubraun

Kuchynská linka
FAMILY CORA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:
Ostatné doplnky:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
Dub Arlington, hĺbka 650 mm
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
horné skrinky - PUSH otváranie
plastový príborník 600 mm
LED osvetlenie

Plánovaná kuchyňa CORA z radu FAMILY má 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.
Vďaka vysokej kvalite a rozmanitej vnútornej výbave si nájde miesto v každom
interiéri a stane sa tak ďalším členom vašej rodiny. Korpus je vyrobený z laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi odolná. Predná plocha biela
arctic je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 18 mm) vo vysokom
lesku, ktorá je veľmi odolná pre bežné použitie v domácnosti. Úchytky sú vyrobené z
kovu s roztečou 167 mm v prevedení lesklý nerez. Zásuvkové skrinky sú plnovýsuvné,
zásuvky sú od výrobcu BLUM (nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na dvierkach sú s
tlmením a horné skrinky sú na moderný bezúchytkový PUSH systém.
Rozmery: v x š x š x h: 2078 x 3100 x 2370 x 650 mm
Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (2. – 6. nadzemné podlažie).

V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 3 800,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)

Farebné kombinácie pracovnej dosky
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Kuchynská linka
FAMILY GALA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:
Ostatné doplnky:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Bardolino
Dub Bardolino, hĺbka 650 mm
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
plastový príborník 600 mm
LED osvetlenie

Plánovaná kuchyňa GALA z radu FAMILY sa vyznačuje úchytkou na hrane
dvierok, ktorá je obľúbená kvôli pútavému estetickému
vzhľadu, zvýrazňujúcemu jednotlivé línie. Elegantná, nenáročná na údržbu je v
tejto kategórii samozrejmosťou. Nadčasová a čistá biela farba rozjasní každý
interiér a je ľahko kombinovateľná s dekoračnými doplnkami rôznych farieb.
To ju predurčuje do otvorených dispozícií. Vďaka vysokej kvalite a rozmanitej
vnútornej výbave si nájde miesto v každom interiéri a stane sa tak ďalším
členom vašej rodiny. Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky
(hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi odolná. Predná plocha biela arctic je vyrobená
z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 18 mm) vo vysokom lesku, ktorá
je veľmi odolná pre bežné použitie v domácnosti. Úchytky sú súčasťou prednej
plochy, prevedenie nerez. Zásuvkové skrinky sú plnovýsuvné, zásuvky sú od
výrobcu BLUM (nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na dvierkach sú s tlmením.
Rozmery: v x š x š x h: 2078 x 3052 x 2386 x 650 mm
V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 4 600,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)
Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (2. – 6. nadzemné podlažie).

Farebné kombinácie pracovnej dosky

Trento
béžová
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béžová

KUCHYŇA

Dub
bardolino

Farebné kombinácie predných plôch
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Kuchynská linka
FAMILY CORA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:
Ostatné doplnky:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
Dub Arlington, hĺbka 650 mm
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
horné skrinky - PUSH otváranie
plastový príborník 600 mm

Plánovaná kuchyňa CORA z radu FAMILY má 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. Vďaka vysokej kvalite a rozmanitej vnútornej výbave si
nájde miesto v každom interiéri a stane sa tak ďalším členom vašej rodiny.
Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm),
ktorá je veľmi odolná. Predná plocha biela arctic je vyrobená z laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 18 mm) vo vysokom lesku, ktorá je veľmi
odolná pre bežné použitie v domácnosti. Úchytky sú vyrobené z kovu s
roztečou 167 mm v prevedení lesklý nerez. Zásuvkové skrinky sú plnovýsuvné,
zásuvky sú od výrobcu BLUM (nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na dvierkach sú s
tlmením a horné skrinky sú na moderný bezúchytkový PUSH systém.
Rozmery: v x š x h: 2078 x 3618 x 650 mm
Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (7. nadzemné podlažie).

V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 2 900,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)

Farebné kombinácie pracovnej dosky
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Kuchynská linka
FAMILY GALA, plánovaná kuchyňa
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
Dub Arlington
zásuvky - BLUM plnovýsuv s tlmením
plastový príborník 450 mm
Ostatné doplnky: LED osvetlenie
Plánovaná kuchyňa GALA z radu FAMILY sa vyznačuje úchytkou na hrane
dvierok, ktorá je obľúbená kvôli pútavému estetickému
vzhľadu, zvýrazňujúcemu jednotlivé línie. Elegantná, nenáročná na údržbu
je v tejto kategórii samozrejmosťou. Nadčasová a čistá biela farba rozjasní
každý interiér a je ľahko kombinovateľná s dekoračnými doplnkami
rôznych farieb. To ju predurčuje do otvorených dispozícií. Vďaka vysokej
kvalite a rozmanitej vnútornej výbave si nájde miesto v každom interiéri a
stane sa tak ďalším členom vašej rodiny. Korpus je vyrobený z laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi odolná. Predná
plocha biela arctic je vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky
(hrúbka 18 mm) vo vysokom lesku, ktorá je veľmi odolná pre bežné
použitie v domácnosti. Úchytky sú súčasťou prednej plochy, prevedenie
nerez. Zásuvskové skrinky sú plnovýsuvné, zásuvky sú od výrobcu BLUM
(nosnosť zásuviek 30kg). Pánty na dvierkach sú s tlmením.
Rozmery: v x š x h: 2078 x 3687 x 650 mm
Odporúčané pre: 2 a viac izbové byty (7. nadzemné podlažie).

V cene nie sú zahrnuté spotrebiče, drez a batéria.

Cena s DPH: 3 650,00 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)
Farebné kombinácie pracovnej dosky
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Drez
BLANCO nerez

BLANCO SILGRANIT

(Rozmery sú v mm.)

(Rozmery sú v mm.)

Cena s DPH: 69,00 €

Cena s DPH: 189,00 €

FRANKE TECTONITE

FRANKE FRAGRANIT

(Rozmery sú v mm.)
(Rozmery sú v mm.)

Cena s DPH: 149,00 €

Cena s DPH: 259,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

KUCHYŇA

Batérie
BLANCO, chróm

Cena s DPH: 75,00 €

BLANCO, chróm

Cena s DPH: 85,00 €

FRANKE, chróm

Cena s DPH: 99,00 €

FRANKE, chróm

Cena s DPH: 239,00 €

Dávkovače saponátu
BLANCO, chróm

BLANCO, chróm

FRANKE, chróm

Cena s DPH: 20,00 €

Cena s DPH: 39,00 €

Cena s DPH: 79,00 €

BLANCO, chróm

Cena s DPH: 99,00 €

Košové systémy
BLANCO, chróm

BLANCO, chróm

Cena s DPH: 25,00 €

Cena s DPH: 95,00 €

FRANKE, chróm

Cena s DPH: 99,00 €

BLANCO, chróm

Cena s DPH: 170,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

KUCHYŇA

Spotrebiče

Indukčný varný panel, WHIRLPOOL
Vstavaná chladnička s mrazničkou, WHIRLPOOL

Cena s DPH: 259,00 €

Vstavaný odsávač pár, WHIRLPOOL
Cena s DPH: 409,00 €

Vstavaná mikrovlnná rúra, WHIRLPOOL
- elektronické ovládanie, biely grafický displej, 3D distribÚCia mikrovĺn, JetDefrost
- vhodná pre rozmrazovanie, ohrev a perfektnÚ prípravu jedla
- dodávaná so špeciálnou nádobou, určenou pre varenie v pare
- postranné otváranie dvierok: pohodlný prístup ku pokrmom, ľavý záves
- vnÚtorný objem: 22 l, osvetlenie vnÚtorného priestoru
- sklenený otočný tanier 250 mm
- detská poistka
- 4 Úrovne výkonu
- max. príkon 1300 W, výkon mikrovĺn 750 W

Cena s DPH: 119,00 €

Podskriňový odsávač pár, WHIRLPOOL

Cena s DPH: 239,00 €
Cena s DPH: 109,00 €

Vstavaná multifunkčná rúra, WHIRLPOOL
Komínový odsávač pár, WHIRLPOOL

Cena s DPH: 269,00 €
Cena s DPH: 229,00 €

KUCHYŇA

Ostatný sortiment

Jedálenský stôl
Elegantný jedálenský stôl, pevná konštrukcia, rozmery v x š x h: 760 x 1200 x 800 mm,
hmotnosť 33,5 kg, farba biela vo vysokom lesku, materiál: MDF lakovaná
Cena s DPH: 169,00 €

Jedálenský stôl
Moderný jedálenský stôl, materiál hornej dosky biela lakovaná MDF, materiál
podnože bukový masív / čierna oceľ, nosnosť 40kg, v x š x h: 750 x 800 x 800 mm.
Dodávané v nezmontovanom stave.
Cena s DPH: 119,00 €

Jedálenská stolička
Jedálenská stolička s plastovým operadlom, nohy z masívneho dreva spevnené kovovými
tyčkami z ocele, rozmery v x š x h: 770 x 440 x 460 mm, hmotnosť 4,8 kg, farba: biela
výška sedenia: 460 mm, hĺbka sedenia: 420 mm.
Dodávané v zmontovanom stave.
Cena s DPH: 41,90 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

KUCHYŇA

Obývacia stena
FAMILY ROUTE CORA, plánovaná obývačka
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Arlington
Dub Arlington
BLUM naložený s tlmením
PUSH otváranie hornej skrinky

Najširšie využitie nájde nábytková séria Route pri zariaďovaní otvorených
dispozícií kuchyne a obývačky. Stále populárnejšie prepojenie denných častí
našich domovov je priam nevyhnutné zariadiť nábytkom, ktorý je dokonale
zladený v každom detaile. Pre Route žiadny problém hlavne vďaka tomu, že
vychádza priamo z kuchynských modelov. V praxi to znamená, že ku každej
kuchyni je identický model aj do obývačky. Už žiadne kompromisy pri hľadaní
ideálnej kombinácie kuchyne a obývačky, nábytková séria Route je riešenie pre
každého.

Cena s DPH: 946,51 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)

Rozmery:

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: všetky bytové jednotky.

OBÝVACIA IZBA

Obývacia stena
FAMILY ROUTE GALA, plánovaná obývačka
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Kovanie:

Biela Arctic vysoký lesk
Dub Bardolino
Dub Bardolino
BLUM naložený s tlmením

Obývačky Family Gala spĺňa všetky kritériá moderného, maximálne variabilného nábytku.
Pre zariaďovanie interiérov ide o harmonicky zladený nábytok. Rovnaká farba, tvar,
materiál a povrchová úprava, použitá v kuchyni, jedálni, aj obývačke najlepšie vynikne v
prepojených priestoroch.

Cena s DPH: 1 164,35 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)

Rozmery:

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: všetky bytové jednotky.

OBÝVACIA IZBA

Obývacia stena
CARIBIC
Predné plochy:
Korpus:
Pracovná doska:
Zostava:

Dub pílený bardolino, vanilka vysoký lesk
Dub pílený bardolino
Dub pílený bardolino
1ks skrinka na TV
1ks polica

Materiál lamino, v cene nie je zahrnuté osvetlenie vitrín a políc. Dodávané
v nezmontovanom stave.
Rozmery jednotlivých komponentov:
Spodná skrinka, rozmery v x š x h: 580 x 1770 x 422 mm
Panel s policou, rozmery v x š x h: 220 x 1770 x 176 mm

Cena s DPH: 223,00 €

Ilustračný obrázok.

Odporúčané pre: všetky bytové jednotky.

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

OBÝVACIA IZBA

Ostatný sortiment
Rohová sedacia súprava
Rohová sedacia súprava s polohovaním opierok hlavy,
s rozkladom a úložným priestorom, farebné prevedenie:
Neat 95 šedá, rozmery: v x š x h: 2020 x 2550 x 990 mm.

Cena s DPH: 899,00 €

Konferenčný stôl
Moderný konferenčný stôl, materiál
nohy: kov, rozmery plátu stola (v x š x h):
180 x 630 x 630 mm, materiál:
drevotriesková doska v prevedení biela
arctic

Cena s DPH: 82,40 €

Pohovka

Konferenčný stolík

Klasická jednoduchá celočalúnená pohovka. Je praktická
hlavne kvôli možnosti rozkladu na spaciu plochu a existencii
úložného priestoru. Pohovka má pružinový sedák i chrbát.
Plocha na spanie po rozložení:1550 x 2100 mm
Funkcia: úložný priestor, rozkladacia. Materiál: Látka.
Farba: Balaton 90.
Sedák: Čalúnený.
Výška sedenia: 450 mm, v x š x h: 760 x 2000 x 980 mm
Dodávané v čiastočne zmontovanom stave.

Moderný konferenčný stolík. Plát stola
je odnímateľný, vďaka čomu
získate úložný priestor. Materiál nohy:
maľovaná oceľ. Materiál
stolovej dosky: MDF + prírodná dyha.
Rozmery stola v x š: 410 x 420 mm.

Cena s DPH: 22,90 €

Cena s DPH: 359,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

OBÝVACIA IZBA

Spálňa
MODESTO
Zaujímavo a moderne riešená spálňa, ktorá je ľahko kombinovateľná vďaka svojmu univerzálnemu a prírodnému farebnému prevedeniu.
Predné plochy: Dub san remo sand / Bridlica
Korpus:
Dub san remo sand
Zostava:
posteľ + perinák a čelo MODESTO TYP P 180 COMFORT
šatník MODESTO TYP 5 DV
komoda MODESTO TYP 52
2x nočný stolík MODESTO TYP NS

Ilustračný obrázok.

Cena s DPH: 1 920,03 € (Cena je vrátane dopravy, vynášky a montáže)

Odporúčané pre: všetky bytové jednotky.

Ilustračný obrázok.

SPÁLŇA

Ilustračný obrázok.

Ilustračný obrázok.

Ilustračný obrázok.

Šatníková skriňa
5 ks dvere
9 ks polica
2 ks šatníková tyč

Komoda
3 ks zásuvka
v x š x h:
864 x 1119 x 476 mm

v x š x h:
2232 x 2360 x 602 mm

Manželská posteľ

Nočný stolík

Obsahuje perinák
a panel za posteľ.

v x š x h:
524 x 601 x 402
mm

v x š x h:
1104 x 2008 x 2050 mm

SPÁLŇA

Posteľ
Manželská posteľ

Boxspringová manželská posteľ

Jednoduchá drevená manželská posteľ
z bukového masívu. Bez úložného
priestoru, bez roštov, bez matracov, bez
prehozu.
Potrebný matrac 2x – 900 x 2000 mm,
spacia plocha 1800 x 2000 mm.
Rozmery v x š x h: 940 x 1880 x 2080 mm,
hmotnosť 87kg, výška ložnej plochy bez
matraca: 410 mm.

Zjednodušená varianta boxspringovej
postele s pohodlnou výškou lôžka 470 mm
s vyklápacím úložným priestorom. Cena je
vrátane matracu, bez prehozu a vankúšov.
Celočalúnená posteľ s úložným priestorom,
plocha na spanie: 2000 x 1700 mm, výška
matraca 150 mm, prevedenie: hnedá
koženka.

Cena s DPH: 449,00 €
Cena s DPH: 299,00 €

Manželská posteľ
Posteľ s roštom a úložným priestorom, šírka 1600 mm, prevedenie dub
prírodný bardolino. Korpus je vyrobený z odolnej laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 a 22 mm). Rozmery v x š x h:
886 x 1670 x 2147 mm, hmotnosť 119,50kg.
Dodávané v nezmontovanom stave, bez matracov a vankúšov. Možnosť
na výber z viacerých farebných prevedení: dub prírodný bardolino; biela
arctic; buk 04; pino aurelio; dub nelson/pino aurelio; dub halifax tabak.

Cena s DPH: 469,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

SPÁLŇA

Ostatný sortiment
Rošt

Matrac

Lamelový nepolohovateľný rošt s gumovými zdvojenými
puzdrami, so spevnenou časťou v krížovej oblasti (R6),
vhodný pre penové, latexové matrace. Rozmery v x š x h: 55
x 790 x 1960 mm;55 x 890 x 1960 mm, hmotnosť: 8kg, šírka
lamiel: 36 mm, počet: 26ks, maximálna záťaž: do 120kg

Stredne mäkký matrac Materasso určený len na
občasné spanie, látka CDR, komfortná PURpena s
hustotou 25 kg/m3, odzipsovateľný poťah DAMAŠEK,
odporučený rošt - lamelový, výška matraca je 100 mm
Nosnosť matraca: do 80 kg, rozmery v x š x h: 100 x 800
x 2000 mm, hmotnosť: 5,3kg

Cena s DPH: 42,99 €

Cena s DPH: 79,00 €

Matrac 1 + 1
SET 1+1, Sendvičový stredne tvrdý matrac BENAB s obojstrannou 7 zónovou
rôzne tuhou profiláciou kvalitnej PUR peny v kombinácii s kvalitným jadrom
PUR peny pre lepšie vystuženie matraca. Poťah - CHLOE AKTIV - snehovo biely
a na dotyk príjemný poťah sa dokonale hodí pre ľudí s citlivou pokožkou, kvalitný
a certifikovaný OEKO-TEX standard, poťah prešitý s klimatizačnou výplňou, PES
vláknom 200 gr/m2, antibakteriálny, antiroztočový, odzipsovateľný a prateľný
do 60°C. Rozmery v x š x h: 180 x 800 x 2000 mm; 180 x 900 x 2000 mm, hmotnosť
20kg, nosnosť matraca: do 110kg.

Cena s DPH: 259,00 €

Nočný stolík
Nočný stolík
Nočný stolík pôsobí vďaka zaujímavému farebnému prevedeniu elegantne a
zároveň útulne. Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky
(hrúbka 16 mm a 22 mm), ktorá je veľmi odolná. Prednej Plochy: Dub pílený
bardolino. Rozmery v x š x h: 393 x 509 x 382 mm, hmotnosť 12,5kg. Dodávané v
čiastočne zmontovanom stave. Možnosť na výber z farebných prevedení: dub
pílený bardolino, pino aurelio

Cena s DPH: 47,00 €
Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

SPÁLŇA

Šatník
Šatník

Šatník
Šatník pôsobí vďaka zaujímavému farebnému prevedeniu elegantne
a zároveň útulne. Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej
dosky (hrúbka 16 mm a 22 mm), ktorá je veľmi odolná. Extra veľký
objem. Kvalitné hliníkové vodiace lišty s integrovaným dobrzďovaním
dverí, 3ks polica, 3ks vešiaková tyč. Rozmery v x š x h: 2214 x 1516 x
660 mm, hmotnosť 138kg. Možnosť výberu z farebných prevedení:
dub pílený bardolino; biela artic/dub pileny bardolino; pino aurelio;
dub nelson/pino aurelio. Dodávané v nezmontovanom stave.

Cena s DPH: 399,00 €

Šatník pôsobí vďaka zaujímavému farebnému prevedeniu elegantne a
zároveň útulne. Korpus je vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky
(hrúbka 16 mm a 22 mm), ktorá je veľmi odolná. Extra veľký objem.
Kvalitné hliníkové vodiace lišty s integrovaným dobrzďovaním dverí, 3ks
polica, 3ks vešiaková tyč. Rozmery v x š x h: 2214 x 2016 x 660 mm,
hmotnosť 156,50kg. Možnosť výberu z farebných prevedení: dub pílený
bardolino; biela artic/dub pileny bardolino; pino aurelio; dub nelson/pino
aurelio. Dodávané v nezmontovanom stave.

Cena s DPH: 469,00 €

Šatník
Šatník pôsobí vďaka zaujímavému farebnému prevedeniu
elegantne a zároveň útulne. Korpus je vyrobený z laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm a 22 mm), ktorá je veľmi
odolná. Extra veľký objem. Kvalitné hliníkové vodiace lišty s
integrovaným dobrzďovaním dverí, 3ks polica, 3ks vešiaková
tyč. Rozmery v x š x h: 2214 x 2516 x 660 mm, hmotnosť
203,50kg. Možnosť výberu z farebných prevedení: dub pílený
bardolino; biela artic/dub pileny bardolino; pino aurelio; dub
nelson/pino aurelio. Dodávané v nezmontovanom stave.

Cena s DPH: 539,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

SPÁLŇA

Ostatný sortiment
Komoda
Jednoduchá a zároveň elegantná komoda pôsobí vďaka zaujímavému
farebnému prevedeniu jedinečne. Korpus je vyrobený z laminovanej
drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm a 22 mm), ktorá je veľmi odolná.
Rozmery v x š x h: 960 x 1201 x 500 mm, hmotnosť: 65 kg. Možnosť na
výber z farebných prevedení: dub pílený bardolino; biela artic; pino
aurelio. Dodávané v nezmontovanom stave.

Cena s DPH: 218,00 €

Písací stôl
Jednoduchý písací stôl, s ktorým dokážete zariadiť akúkoľvek miestnosť v
byte, stačí popustiť uzdu svojej vlastnej fantázii. Korpus je vyrobený
z laminovanej drevotrieskovej dosky (hrúbka 16 mm), ktorá je veľmi odolná.
Rozmery v x š x h: 754 x 1061 x 750 mm, hmotnosť: 22kg. Možnosť výberu
z farebných prevedení: dub pílený bardolino, biela artic. Dodávané v
nezmontovanom stave.

Cena s DPH: 61,00 €

Individuálna cenová ponuka dopravy, vynášky a montáže.

SPÁLŇA

ĎAKUJEME
www.bytybarbora.sk

Klientske centrum:
+421 907 623 549 manažér
+421 917 334 113 asistent
predaj@bmpark.sk
Klientske centrum Bytový dom Barbora
Suchoňova 7 (priamo na stavbe)
058
01 Poprad
SPÁLŇA

Byty Barbora - Poprad

byty_barbora_poprad

