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Jednoducho = rýchlo = lacno
Výhodou vstavanej kuchyne 
Decostart, čerstvej novinky 
z produkcie spoločnosti 
Decodom, je jednoduchosť. 
Jej plánovanie je preto 
rýchle, a keďže je počet 
modulov a vyhotovení 
optimalizovaný na možnosť 
efektívnej výroby, podarilo 
sa pri nej dosiahnuť aj 
veľmi výhodnú cenu. 
Nová linka z produkcie 
slovenského výrobcu však 
obsahuje viac modulov 
(skriniek), než je bežné pri 
jednoduchých kuchyniach, 
a tiež použité materiály 
a kovania sú na vyššej 
úrovni. K jej prednostiam patria aj rektifikovateľné plastové 
nožičky spodných skriniek (umožňujú presne nastaviť výšku linky) 
spolu s priebežným odnímateľným soklom, aj priebežná pracovná 
doska bez spojov. Jednoduchú linku si môžete podľa priložených 
návodov zmontovať sami, pri zložitejších zostavách sa odporúča 
dohodnúť si odbornú montáž. 
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Kuchyne Decostart nájdete vo všetkých 
predajniach Decodom a u zmluvných partnerov 
od 1. 6. 2009. Cena zostavy (šírka 2 100 mm, 
hĺbka 600 mm, výška 2 074 mm) je počas akcie 
371,98 €, (11 206 Sk), v júni a júli bude na celý 
program zľava 20 %.

 Netradičné textilné   
 tienenie
V oblasti textilných tieniacich dekorácií sa na slovenskom trhu 
objavila zaujímavá novinka: Vertikálne emócie – tak nazval 
slovenský výrobca tieniacej techniky spoločnosť K-system tento 
dekoratívny textilný prvok. Vertikálne pásy zložené zo strapcov 
visia z vodiaceho profilu, ktorý sa používa pri výrobe vertikálnych 
žalúzií. V ponuke je široká škála farieb, maximálna dĺžka strapcov 
je 300 cm. Možno ich využiť nielen pri oknách, ale aj všade tam, 
kde chceme opticky predeliť priestor, alebo oživiť interiér. Strapce 
sú vyrobené zo 100-percentného polyesteru s gramážou 365 g/m2, 
ich farebná stálosť je minimálne 6 (na stupnici 1 až 8, kde 8 je 
maximum). Viac informácií na www.ksystem.eu
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Taifun ... inovácia v každom smere
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