Dobrodošli doma

KUHINJSKI TRENDI

UVOD

Izjemen dan
se začne v
izjemni kuhinji

D

anes je kuhinja sinonim za dom, ker se v njej
sprostimo po napornem dnevu, je prostor, kjer
se obeduje, pogovarja o pomembnih temah ali
sproščeno druži … V kuhinji se prebujamo ob topli
skodelici kave in spodbuja nas, da smo pripravljeni na
izzive novega delovnega dne. Kuhinje v sebi nosijo močna čustva in spomine na otroštvo, družinska druženja ter čarobne vonje, ki so se širili
iz pečic naših babic, z dobrim načrtovanjem pa postajajo pravi dragulji dizajnerskega sveta, zahvaljujoč atraktivnim prostorskim rešitvam,
močnim kontrastom in na videz nezdružljivim kombinacijam, skupaj z inteligentnimi rešitvami, ki poudarjajo vse posebnosti dizajna z ljubeznijo do podrobnosti.
Da, v današnjem času je kuhinja postala mnogo več od prostora za kuhanje, je naš zvesti partner, ki nam s svojimi funkcionalnostmi omogoča,
da se bolj posvetimo resničnim življenjskim vrednotam.
Nakup nove kuhinje po meri je zahtevna naloga, ki jo je treba skrbno načrtovati, pred samim nakupom potrebujete pravo inspiracijo z vsemi
potrebnimi informacijami o vseh aspektih kuhinje, vključno z inovativnimi in inteligentnimi rešitvami. Kuhinja mora omogočati, da se z
lahkoto premikate, ko kreirate različne dobrote, popolnoma Vam morajo odgovarjati razpored elementov, višina in prostor za shranjevanje.
V našem katalogu boste našli ideje in nasvete, na kaj morate biti pozorni, spoznali možne pasti pri načrtovanju in kako kuhinjo popolnoma
prilagoditi lastnim potrebam, od individualnih do ergonomskih rešitev.
Vstopite v čarobni svet kuhinj po meri, ustvarite individualne koncepte z veliko ponudbo modernih in funkcionalnih elementov ter barvnih
trendov, ki jih lahko kombinirate po svojih željah. Poigrajte se z dekorji, barvami in slogi, ki Vas bodo navdušili za nove kulinarične podvige.
Naši strokovnjaki Vam bodo z veseljem pomagali z nasveti čez celoten proces nakupa, da bo kuhinja izpolnila Vaše želje in kriterije, z našim
programom za projektiranje pa Vam lahko pričaramo Vašo sanjsko kuhinjo.
Kuhinje Lesnina so popolna mešanica dizajna, funkcionalnosti in vrhunske kakovosti, vsaka kuhinja Lesnina pa je posebna – tako kot Vi!

Franci Skok
nabava kuhinj
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STROKOVNO SVETOVANJE
IN 3D-PROJEKTIRANJE

Opozorili Vas bomo
na vse, kar potrebujete
Pomembna je vsaka mera
Pred prihodom na posvetovanje z našim
strokovnjakom, prosimo, izmerite višino
in širino prostora ter razdalje med vrati in
okni. Pozorni bodite na velikost oken in
na to, koliko se vrata odpirajo, na njihovo
oddaljenost od stropa in poda ter na smer
odpiranja. Izmerite in označite, kje so
priključki za elektriko, vodo in plin ter kako
so pozicionirane vtičnice, stikala, radiatorji
ali ostale posebnosti v Vašem prostoru,
predvidenem za kuhinjo.

Mera ste pravzaprav Vi
Pri nas ne obstaja standardna delovna višina
Nič več ni pomembno, koliko ste visoki, saj se
vsaka kuhinja iz Lesnine lahko individualno
prilagodi prav Vaši višini, standardne mere so
tako postale del preteklosti. Danes je pomembno,
da je funkcionalno, a neopazno, povezati je treba
ergonomijo in dizajn. V Lesnininih kuhinjah so na
voljo ergonomske delovne višine za vsako telesno
višino. Osnovno formulo ergonomskega ideala je
najbolje določiti stoje, in sicer naj bi bila razdalja
med delovno površino in višino Vašega komolca
približno 15 cm.

Individualni koncept
Kuhinja po Vaših željah
Brezplačno in neobvezno Vam svetujemo o potrebnih elementih, na katere morate biti pozorni pri
načrtovanju, v sodelovanju z Vami pa uredimo kuhinjo po Vaših željah in potrebah. Za vsak prostor
najdemo idealno rešitev!
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POT DO NOVE KUHINJE

1.

Svetovanje

Prvi korak do Vaše nove kuhinje se
začne z enim od desetih Lesnininih
centrov, kjer se lahko posvetujete
z našimi strokovnjaki in skupaj z
njimi izberete stil kuhinje, ki Vam
odgovarja, barvne kombinacije ter
potrebne funkcije, ki jih mora imeti
Vaša kuhinja.

2.

Načrtovanje

Moderni program za načrtovanje in
3D-prikaz bosta virtualno kreirala
Vašo kuhinjo, obliko in barvo, pri
čemer preverite, kako bi Vaša
kuhinja lahko bila videti, hkrati pa
lahko opazite možne napake. Široka
ponudba elementov iz našega
velikega asortimenta in velika paleta
barv, skupaj z Lesnininim jamstvom
najboljše cene, Vam bodo zagotovo v
pomoč pri zaključku nakupa.

3.

Izmera

Po zaključku nakupa se z Vami
dogovorimo za termin, ko bi lahko
preverili dejanske mere Vašega
prostora, načrtovanega za kuhinjo,
stopinje kotov, kako so pozicionirani
vtičnice, voda, plin, ploščice, okna in
vrata. Meritev je brezplačna storitev
in predstavlja odločilni korak pri
naročilu Vaše kuhinje.

4.

Dostava in montaža

Brezplačna montaža naših vgradnih
kuhinj, ki jo izvedejo naši strokovni
monterji, se konča šele, ko so
vgrajeni aparati in umivalnik ter
ko je narejena priprava za njihovo
priključitev. In ne skrbite, naši
monterji po opravljeni montaži
vedno počistijo za seboj, tako da le
še nekaj potez s krpo in Vaša nova
kuhinja je pripravljena za uporabo.

5.

Čišenje

„Kjer se dela, bo nered!“ – Nedvomno
je to res tudi pri montaži kuhinje. Zato
storitev montaže vključuje tudi dobro
očiščeno kuhinjo, kar vključuje, da
monterji embalažo in odvečne dele,
ostale po montaži, odnesejo s seboj.
Odgovorno jih recikliramo – skrbimo
za okolje in upoštevamo predpise o
ločenem zbiranju embalaže. Vi pa lahko
takoj začnete uporabljati svojo kuhinjo.

6.

Predaja kuhinje

Po zaključku montaže v sodelovanju
z Vami in ob pomoči kontrolnega
lista preverimo Vašo kuhinjo.
Predaja kuhinje pomeni, da skupaj
pregledamo specifične detajle in
funkcije, da bi Vas Vaša nova kuhinja
ustrezno navduševala pri vsaki
naslednji uporabi. Zadovoljstvo
kupcev je vedno na prvem mestu,
zato smo si postavili visoke in
obsežne standarde XXXL pri
celotnem procesu kreiranja Vaše
nove kuhinje.
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XXXL INFORMACIJE O POVRŠINAH

Steklene fronte – satinirane ali lakirane v barvi
Površine satiniranih steklenih front so kakovostne prave satinirane površine (brez laka ali folije), ki jih odlikujeta trajnost in
odpornost. Načeloma je možno čiščenje s sredstvi za čiščenje
stekla. Sredstva za čiščenje, ki puščajo masten film, se nikakor
ne smejo uporabljati, saj to vodi do obarvanja na satinirani
površini, ki se ga kasneje težko odstrani. Notranje strani steklenih front z barvnim lakom je treba čistiti enako kot lakirane
fronte. Najbolje jih je čistiti z mlačno vodo, nekaj detergenta in
mehko (bombažno) krpo. Nečistoče je treba očistiti takoj, dokler
so še sveže. Morebitnim ostankom vlage se izognete tako, da
površine po čiščenju obrišete s suho, mehko krpo. Trdovratne
mastne madeže ali ostanke lepila lahko odstranite z običajnim
sredstvom za čiščenje plastike. Svetujemo, da sredstvo pred
uporabo preverite na nekem „nevidnem“ ali manj izpostavljenem mestu (npr. notranjost). Odstopanje laka, ki je posledica
udarca, ni razlog za reklamacijo.

Lesene fronte – masivne ali furnirane
Les je naraven in živ material. Razlike v barvi in strukturi pa
tudi spremembe barve zaradi dolgotrajne izpostavljenosti svetlobi in soncu so naravne značilnosti lesa ter same po sebi niso
razlog za reklamacijo. Fronte iz furnirja ali masivnega lesa so na
splošno lahke za vzdrževanje, ker so zaščitene s kakovostnim
lakom, morebitne nečistoče je treba takoj, še sveže odstraniti.
Za čiščenje uporabite vlažno (bombažno) krpo: nečistoče lahko
najbolje očistite, če vedno brišete v smeri strukture lesa – tako
očistite pore! Izogibajte se vlagi, ki ostaja v profilih, vogalih
in obrobnih delih, in po čiščenju obrišite površine z mehko ter
suho krpo. Zaradi svojih naravnih lastnosti les “diha“ – tako pri
ekstremni vlagi kot v suhem zraku, zato obstaja možnost, da
kljub zaščitnemu laku površina nabrekne ali se skrči. V kuhinjskih prostorih skušajte zagotoviti uravnoteženo klimo.

Fronte s površinami iz visokosijajnega akrila
Akril je sintetična, termoplastična umetna masa z visokim
sijajem. Površina je zaščitena (pri obdelavi in montaži) z zaščitno folijo PE s posebnim oprijemalnim slojem. Barva, barvna
obstojnost in globinski učinek so bistvene značilnosti kakovosti
površin, izdelanih iz visokosijajnega akrila, a pri obdelavi in
montaži svetujemo, da se zaščitna lepilna folija odstrani šele po
uspešni montaži kuhinje pri končnem kupcu. Površina visokosijajnega akrila bo po odstranitvi zaščitne folije še nekaj časa
občutljiva, kar je posledica lastnosti materiala. Zaradi vpliva
vlage v zraku se bo postopoma strdil, kar lahko traja do teden
dni. Da bi pospešili proces utrjevanja in doseganja odpornosti
površine, svetujemo, da fronte takoj po odstranitvi zaščitne
folije obdelate s priloženim polirnim sredstvom za nego (*UG-Polish)! Za to potrebujete mehko krpo, priloženo sredstvu za
poliranje (ne krpe iz mikrovlaken).

Lakirane fronte – lak v barvi ali visokosijajni lak
Površine lakiranih front se temeljito in v več korakih obdelajo s
kakovostnim lakom. Vodni laki so skoraj brez vonja, ekološki in
zdravju neškodljivi! Dodatna prednost vodnih lakov je njihova
posebna površinska trdnost. Lakirane površine je treba temeljito vzdrževati in očistiti morebitne nečistoče, še ko so sveže.
Morebitnim ostankom vlage se izognete tako, da po čiščenju
površine do suhega obrišete s suho, mehko krpo. Trdovratne
mastne madeže ali ostanke lepila lahko odstranite z običajnim
sredstvom za čiščenje plastike. Ni pa odveč preveriti sredstva
pred uporabo na nekem „nevidnem“ mestu (npr. v notranjosti
elementa). Pri obdelavi površine uporabljamo izključno ekološke vodne lake, ki vsebujejo majhen delež organskih topil in ne
vsebujejo zdravju škodljivih snovi, kot so fungicidi, insekticidi
ali škodljive težke kovine. Odstopanje laka, ki je posledica udarca, ni razlog za reklamacijo.

Fronte, obdane/prevlečene s folijo,
„postforming“ fronte
Fronte, obložene s plastiko, se najbolje čistijo z običajnimi sredstvi za čiščenje ali preprosto z mlačno vodo, malo detergenta in
mehko (bombažno) krpo. Nečistoče je treba očistiti takoj, dokler
so še sveže. Morebitnim ostankom vlage se izognete tako, da
površine po čiščenju obrišete s suho, mehko krpo. Trdovratne
mastne madeže ali ostanke lepila lahko odstranite z običajnim sredstvom za čiščenje plastike. Za vsak slučaj preverite
sredstvo pred uporabo na nevidnem mestu (npr. notranjost).

IZDELAVA PO MERI
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Kombinacija
dizajna in
izkušenj

V današnjem času kuhinja
ne služi samo kot prostor za
kuhanje, ampak postaja centralni
prostor za življenje in druženje.
Kuhinje Dieter Knoll razkošen
in moderen videz kombinirajo
z brezčasno estetiko ter
funkcionalnostjo. XXXL izbor
elementov zagotavlja prilagajanje
vsakemu prostoru, medtem ko
velik izbor barv in stilov front
izpolni vsako Vašo željo.
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TREND

VIDETI

01
06

PEFC
Štiri črke, ki se jih razveselita gozd in narava. Kuhinje
Dieter Knoll predstavljajo varstvo okolja in odgovorno gospodarjenje z gozdovi.
Ekskluzivni dizajnerski elementi,
ki poudarjajo kakovost in eleganco. Kombinacija
izvrstnega načrtovanja in modernega ambienta poskrbi za edinstven karakter Vaše kuhinje.

02
07

Več kot 1000 barvnih različic in kombinacij
Široka izbira materialov, kot so večslojni materiali,
lak, steklo in pravi les.

Vse na dosegu – vse popolno!
Več kot 180 tipov elementov s premišljeno notranjo
opremo. Kuhanje tako postane čista zabava!

Nasprotja, ki se privlačijo
DK613/DK510

DOTAKNITI

Kuhinja DK613 s svojo specifično površino
pravega cementa v antracitni barvi daje občutek moči in zanesljivosti. Fronte so izdelane
ročno in zato edinstvene. Popolno nasrotje
kuhinji DK613 je program DK510, ki s svojimi
frontami v polarno beli barvi visokega sijaja
doda občutek elegance in modernega stila.
Na ravnih frontah brez ročajev je dodatno poudarjena naravna struktura cementa, s čimer
prav ta kontrast vnese svežino, a kuhinja pa je
harmonična. S pomočjo elementov MatrixArt
900 ima kuhinja lahko funkcijo dnevne sobe,
kar omogoča dodatni prostor za shranjevanje,
ergonomsko prilagojen Vašim potrebam.

OBČUTITI

03
08

Človek je merilo
Prilagodite kuhinjo osebnim
zahtevam. Ergonomija in ustrezna
delovna višina Vam olajšata delo v
Vaši novi kuhinji.
Funkcionalnost in visoka kakovost tudi za frontami. Barvni
notranji dekor poskrbi za skladno
celostno podobo, tesnila na korpusih pa preprečujejo, da bi se v
notranjosti nabiral prah.

04
09

Vrhunska kakovost
Kuhinje Dieter Knoll so izdelane iz
kakovostnih sestavnih delov, ki so
100% „Made in Germany“.
Načrtovanje kuhinje še nikoli ni
bilo preprostejše. Načrtujemo Vam
lahko individualno rešitev za vsako
stanovanjsko situacijo v razmikih
na 15 cm.

05
10

5 let jamstva
Obseg garancije: korpusi, okovje,
vodila, blažilci za predale, žične
košare, police, venčne letve itd.
Popolna funkcionalnost in
izkoriščenost prostora za odlaganje
Želimo, da uživate in ste v svoji
kuhinji srečni.
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TREND

Narava kot inspiracija
DK208/DK210
Ko jo prvič vidite, se morate vprašati, ali je to
pravi kamen ali kopija.
V naravi smo iskali navdih, zato smo uporabili
barve in strukture, ki posnemajo površine iz
našega okolja. Z uporabo strokovnega znanja
smo izdelali visokokakovostne kopije naravnih
materialov z izboljšanimi lastnostmi. Te se
idealno združijo z detajli lesa, stekla, lakiranih
ali kamnitih površin, kar ustvarja kombinacije,
pripravljene sprejeti vsakogar, ki od svoje kuhinje
pričakuje več.
Prikazana kuhinja idealno kombinirana površino
dekorja kamna, ki izžareva moč in vzdržljivost,
medtem ko toplino vnašajo elementi v dekorju
beljenega hrasta in razsvetljava pod delovno
ploščo.
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MODERNO

Kombinacija, ki impresionira
DK102/DK210
Nič ne vpliva na vizualno izkušnjo in atmosfero
prostora bolj kot sama barva. Kombinirajte svetle
s temnimi in tople s hladnimi barvami, da bo Vaša
kuhinja edinstvena.
Za ljubitelje skandinavskega dizajna je odlična
izbira novi leseni dekor v polarno srebrnem hrastu.
Svetli toni, ki poudarjajo svežino tega elegantnega
minimaliziranega sloga. Z ločenim kuhinjskim
otokom in pomivalnim koritom v dekorju bakra se
doseže popolnoma edinstven videz, ki preprosto
impresionira.
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MODERNO

Tako popolna!

DK405

Danes kuhinja ne služi samo kuhanju in obedovanju, temveč je postala centralni prostor za življenje
in druženje. To še dodatno poudarja individualno
načrtovani kuhinjski otok, medtem ko delovne
plošče in elementi v lesenem dekorju dodatno
bogatijo Vaš življenjski prostor.
V naši kuhinji DK405 prav preprostost, elegantne
linije in minimalističen dizajn front, lakiranih v mat
črni, rjavi, taupe ali elegantni kombinaciji sive in
bele barve, popolno poudarjajo vse razkošje dekorja v divjem hrastu, ki s svojo teksturo in barvo v
kuhinjo vnaša toplino ter jo dela tako popolno.

KUHINJSKI TRENDI 2019. 20 | 21

SPECIAL

Ekskluzivni materiali
DK409
Naša kuhinja DK409 je idealna rešitev za vse, ki jim je
všeč eleganten in sofisticiran dizajn z ekskluzivnimi ter
inovativnimi materiali. Razkošne fronte v zlati in čokoladni barvi, v imitaciji pravega usnja, se idealno ujemajo
s temnimi površinami v lesenem dekorju. Ker je v kuhinji
pomembno kakovostno izkoristiti vsak milimeter, Vas
bodo dodatno navdušile inovativne rešitve, kot je npr.
predal neposredno pod steklokeramično ploščo.
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KLASIK

Klasika je v modi
DK610
Vam nikoli niso bile všeč svetle barve ali živahni kontrasti?
Ste se pa zagledali v čar klasičnega stila?
Morda bo prav ta individualno načrtovana kuhinja uresničitev Vaših sanj …
Pridih nostalgije ji dajo elementi klasične izdelave z malo
starinskimi ročaji, medtem ko je moderna pravzaprav
njena izrazna siva barva, ki jo dela edinstveno. Na prvi
pogled je kuhinja videti preprosta, njena skrivna prednost
so optimalno organizirani elementi z veliko prostora za
shranjevanje.
Poigrajte se z barvami, elementi in stili ter pripeljite čarovnijo preteklega časa v svoj dom.
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KLASIK

Tradicija v moderni preobleki!
DK612
V današnjem času je v naših domovih vse
bolj prisoten podeželski stil, zato je vključen
v dizajn kuhinj in tako oddaja neko posebno
šarmantno, romantično ter „toplo“ noto, ker
nas spominja na vse tiste omamne vonje, ki
so prihajali iz kuhinj naših babic.
No, ne misliti, da smo se vrnili v preteklost,
ta stil je z intenzivnimi kontrasti moderniziran, zato se klasični zidni elementi v močni
in trend rdeči ali črni barvi dopolnjujejo s
steklenimi frontami, lesenim dekorjem ter
policami. Ta kombinacija kuhinji DK612 ponuja poseben stil z individualnostjo, ne da bi
se izgubil prepoznaven klasični dizajn.

IZDELAVA PO MERI
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Začinite svoje
življenje z
novo kuhinjo

Kuhinje Novel so ustvarjene za izzive
in skupaj z Vami ustrezno odgovarjajo
na današnje zahteve sodobnega ter
živahnega življenja. Ni pomembno, ali
ste samski, Vam je všeč minimalizem ali
razkošje, je družina velika ali majhna –
vse kuhinje so multifunkcionalne, sveže,
moderne, velike ali majhne. V kuhinjah
Novel lahko z veseljem kuhate, jeste,
zabavate goste ali preprosto uživate – to
so kuhinje, ki popolnoma živijo z Vami!
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TREND

o ku injo N
h

Na vse lesene dele kuhinje

01
06

PEFC temelji na ohranjevanju in ekološkem
ravnotežju gozdov in je zagotovilo za
kontrolirano delovno verigo, ki se neodvisno
nadzoruje, dosledno dokumentira in si
prizadeva ter zagotavlja obstojnost in trajnost.
Prava vrednost za najboljšo ceno.
Preverjena visoka kvaliteta in kakovost
obdelave do zadnjega detajla, ki zagotavlja
dolgo uporabnost in odpornost kuhinje na
obremenitve.

02
07

Veliko število barv in površin.
Umetni material/ultrapas/folije/
strukturirani lak/lak mat/lak visoki sijaj/
fronte s površinami iz akrila/steklo/
masivni les.
Rešitve po meri.
Odprta kuhinja z veliko prostora za
odlaganje, zabavne rešitve tudi v
najmanjših prostorih, ali razkošna in
plemenita udobna kuhinja.

High tech – betonske fronte v kuhinji
Eldar
Že dolgo kuhanje ni več samo za ženske. Sodobni moški
je moderen, praktično razmišlja in kuha! Poleg tega moški, ki se dobro znajde v kuhinji, postaja absolutno „in“.
Zato je treba kuhinjo individualno prilagoditi v skladu
s potrebami in vsakodnevnim ritmom. Ne glede na to,
ali želite na sproščeno večerjo povabiti nekaj prijateljev
ali sami uživati v tišini in opajajočih vonjih, high tech
kuhinja ima vse, kar potrebujete!

03
08

Človek kot mera vsega.
Optimalno prilagajanje prostoru
in človeku z različnimi višinami ter
globinami korpusov.
Najvišja kakovost do zadnje
podrobnosti. Zelo kakovostno
obdelani korpusi, 19 mm debele
police, posredno prezračevanje
visokih elementov za pripomočke.

04
09

Zajamčena raven kakovosti.
Neprekinjeno preverjanje in razvoj
vodil, blažilcev za predale, žičnatih
košar, polic, delovnih plošč itd.
Izris kuhinj.
Kuhinje izrišemo v rastru od 13
cm. Tako je možno popolnoma
slediti linijam in učinkovito
izkoristiti prostor v kuhinji.

05
10

5 let garancije.
Garancija zajema korpuse, okovje,
proizvodev z dobavitelji, ki
zagotavljajo visok standard kakovosti.
Optimalna notranja ureditev
Od kotnih elementov z gibljivimi
izvlečnimi policami Le Mans ali
s predali za težke predmete do
notranjih predalov.
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TREND

Kuhinje, v katerih se živi
Ultra Gliss/Tara
Vsak dizajn kuhinje vključuje tudi inovacije,
kot so specialne lakirane in steklene
fronte, neobičajne strukture in materiali v
kombinaciji z masivnim lesom …
Ena karakteristika je zares posebna, to so
kuhinje brez ročajev. Na videz neskončne
površine „izkrivljajo“ le horizontalne in
vertikalne linije, ki jih ločijo od enoličnih
površin, medtem ko vrata, predali in
izvlečni elementi postanejo del harmonične
celote.
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MODERNO

Odvrzite konvencionalnost
Gabi
Zaobljenost linij ima v tej izjemni, nekoliko
drugačni elegantni kuhinji z dozo futurizma popolnoma nov pomen. Zaobljene fronte in robovi,
zaobljene delovne plošče in police, zaobljena
izvlečna napa, celo omare in dekoracije so zaobljene. Pokažite malo poguma, odvrzite konvencionalnost in poskusite nekaj povsem novega!
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MODERNO

Kuhanje kot sprostitev
Glaspure
Za mnoge je kuhanje najboljši način sproščanja, s katerim pozabijo na hiter tempo
vsakdana in preprosto uživajo v novih okusih
ter vonjih …
Pri tem so idealne pametne rešitve, ki nam
lajšajo življenje, kot so npr. pečice in pomivalni
stroji na dvignjenih, visokih izvlečnih elementih, h katerim se lahko pristopi z obeh strani,
ali funkcionalni elementi, ki brišejo mejo med
kuhinjo in dnevno sobo.
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SPECIAL

Čas je za odmor
Beate

Izjemen dan se začne v izjemni kuhinji, ki bo zaradi
nevsakdanje kombinacije lava črne in pastelno
rožnate barve hitro postala vaš najljubši prostor
doma. Dodatno udobje te kuhinje je pomična površina, ki lahko ima vlogo delovne plošče ali šanka,
vizualno pa je zelo atraktiven detajl. Na voljo so
tudi praktične in elegantno zaobljene zidne police
s pametnimi rešitvami v vedno težko izkoriščenih
kotnih elementih.
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KLASIK

Kristalno
bela saten

Bela
saten

Magnolija
saten

Šampanjec Kašmir bež Tartuf rjava Kostanjevo Peščeno
saten
saten
saten
rjava saten siva saten

Brnistra
saten

Kari
saten

Pistacija
saten

Svetlo
zelena
saten

Smaragdno Modro
zelena
zelena
saten
saten

Petrol
saten

Kameno
siva saten

Oceansko Indigo
plava saten modra
saten

Ahat siva
saten

Antracit
saten

Lava črna
saten

Krem vanilija
saten

Terakota
saten

Jastog
saten

Šipek
saten

Bordo
saten

Vijoličasta
Satin

Inspiracija iz narave
Frida

color concept

Svoboda v dizajnu Vaše kuhinje

Kar vsaki kuhinji daje njen poseben karakter, je njena barva. Vsi, ki so Vam všeč
barve kuhinj Novel in Color Concept, ste na pravem mestu. Laki so razviti posebej
glede na barve narave – zemlja, ogenj, zrak, morje in zelenje. Novel Color Concept
omogoča 26 različnih satenastih barv laka front, odprtih polic in panelov. Ne glede
na to, ali kombinirate mat svilene ali visokosijajne lake, bo rezultat vedno popolna
kuhinja v Vaši najljubši barvi.
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KLASIK

Lepota je v tradiciji
Candy/Rivera/Costa
Podeželski stil je pravi multigeneracijski
koncept, ki je v popolnosti osvobojen
hitrega življenja in naglih trendov.
Ustavite se, si oddahnite in se prepustite
vsem prednostim tradicije ter receptov,
ki se prenašajo iz roda v rod, da negujejo
prave vrednote, kot sta druženje med
skupnim obrokom ali kuhanje.

IZDELAVA PO MERI
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Kuhinje
brez
kompromisa

Kuhinje Moderano so dizajnirane kot
poudarek Vašega doma. To so klasične in
brezčasne lepotice, še posebej posvečene
podrobnostim, ki s svojo funkcionalnostjo
omogočajo, da se bolj posvetite resničnim
življenjskim vrednotam in skozi kuhanje,
pogovore ter smeh ustvarjate nepozabne
trenutke z Vam dragimi osebami. To so
kuhinje, ki so popolnoma prilagojene
Vašim potrebam, saj ste merilo kakovosti
pravzaprav Vi.
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TREND

Ustvarjena za uživanje

Comet/Cristall

Ker v kuhinji preživimo dobršen del
dneva, mora biti ta s svojimi merami in
funkcionalnostjo biti prilagojena Vam in
Vašim potrebam ter Vam mora omogočati preprosto premikanje, medtem ko
kreirate raznovrstne jedi in pripravljate
okusne obroke.
Vaš idealni partner je lahko samo kuhinja
Comet/Cristall, ki izžareva zaupanje
in stalnost prav s svojimi frontami v
dekorju betona ter se idealno kombinira
z lesenimi strukturami, medtem ko sijaj
elegance vnašajo visokosijajne fronte
temnih ali svetlih tonov.
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Posvetite se resničnim vrednotam
Meteor/Laser briliant
Središčni prostor vsakega doma je pravzaprav
kuhinja kot prostor kuhanja in življenja, zato
mora biti „vzdržljiva“ in z veliko prostora za
shranjevanje.
Zato so kuhinje Moderano prava izbira, saj
so narejene iz zelo kakovostnih materialov z
vrhunsko proizvodnjo, eden od primerov je
obdelava robov PUResist, ki omogoča optimalno zaščito pred poškodbami zaradi vlage.
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MODERNO

Minimalistični dizajn
Faro GL/Bali
Program navdušuje s svojimi čistim
linijami in elegantnimi površinami, ki
se pogosto zdijo brezkončne prav zaradi skritih ročajev, na prvi pogled pa
ne vidimo vseh neverjetnih možnosti
shranjevanja.
Posebnost in svežino vnašajo geometrijski elementi, kombinirani z belimi
frontami ter dekorjem iz nordijskega
hrasta.
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MODERNO

Uresničite sanje
Laser Soft
Čista popolnost! Krepost in prefinjenost
polarno bele barve se idealno ujemata s
trendovsko barvo aqua saten, medtem ko so
posebej zanimivi detajli kockasti elementi, ki
skrivajo veliko prostora za shranjevanje.
Zanimiv videz, zanimive kombinacije in
funkcionalni elementi bodo uresničili Vaše
sanje o dizajnerski kuhinji do zadnjega
detajla.
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SPECIAL

Popolna organizacija in integrirani ročaji
Integrale
Posebnost te kuhinje so njeni integrirani ročaji, ki so urezani v zunanje fronte, debeline 22 mm, medtem ko je njihova
standardna debelina 18 mm.
Eleganten in učinkovit dizajn, veliko prostora za shranjevanje, veliko možnosti kombiniranja front, polic in steklenih
elementov s pečico, vkomponirano v police ali predal,
zaokrožajo celotno dizajnersko zgodbo.
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KLASIK

Tradicija na moderen način
Malaga/Breda
Stare vrednote in dizajn so interpretirani na nov način, in sicer so s
trajnostjo ter moderno tehnologijo
pametno vkomponirani v klasične
elemente prek kamnitih delovnih plošč
ali neklasičnih kuhinjskih barv, kot sta
črna ali siva.
Drobni detajli, kot so steklene vitrine,
poigravanje z lesenimi površinami in
vidnimi strukturami lesa, bodo kuhinjo
spremenili v harmoničen ter najljubši
prostor Vašega doma.
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KLASIK

Toplina podeželskega stila
Bristol
Kot noben drug podeželski stil izžareva
užitek, toplino in sigurnost ter nas
vrača v neke pretekle čase, ko smo tekali po kuhinjah naših babic in poskušali
„ukrasti“ kakšno dobro malenkost.
Klasični podeželski stil je zelo prepoznaven po preprostih elementih ter
ljubezni do detajlov, kot so zidni paneli,
stekleni in viseči elementi, odprte
police ter nosilci za krožnike iz priporočljivih materialov visoke kakovosti.

IZDELAVA PO MERI
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Individualnost
in moderen
dizajn

Moderne, praktične, male
ali razkošne, živahne in tako
popolne! Sodobne linije
elementov, trendovske barve,
kovinske aplikacije in praktični
„organizatorji“ Vam omogočajo
svobodo in individualnost dizajna.
Igrajte se in sami kreirajte kuhinjo,
kakršno ste si od nekdaj želeli!
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Luksuzne kovinske površine
Tonio
Dramatični kontrasti in moderne kovinske površine odražajo duh časa, v katerem živimo, ter nas opominjajo, da je
industrijski stil “in“. Velika ponudba raznovrstnih konceptov, barv in materialov Vam omogoča, da uresničite svoje
sanje o idealni kuhinji, ker pa je vsaka oseba drugačna, je
na voljo 24 različnih višin delovnih elementov, ki omogočajo popolno ergonomsko prilagoditev Vašim potrebam.
Kombinacija bronastega dekorja Ferro in prefinjene
mehke črne končnega sloja izžareva razkošje, medtem ko
osvetljene police dodatno izžarevajo luksuz. Mehanizem
Easys lajša odpiranje elementov z rahlim pritiskom, kar je
posebej praktično v kuhinjah brez ročajev.
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Visoka pričakovanja
Riley
Gladke, elegantne linije, moderni dekorji, kot sta beton
ali kamen, odprti koncepti, integrirana razsvetljava,
elementi brez ročajev in preprostost, ki impresionira, so
značilnosti dizajnerskih kuhinj C‘elina. To so kuhinje s
karakterjem, močnimi kontrasti in na videz nezdružljivimi
kombinacijami, dopolnjene z visoko funkcionalnim elementi, ki poudarjajo vse posebnosti dizajna z ljubeznijo
do detajlov. Trendovske kuhinje C‘elina so popoln spoj
dizajna, funkcionalnosti in vrhunske kakovosti.
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MODERNO

Posebna kot jaz!
Ingmar/Paul
Dandanes se meje med prostori doma brišejo, vse
bolj je iskan t. i. odprti koncept, kjer se prepletajo
kuhinja, jedilnica in dnevna soba. Modularni
princip v dizajnu kuhinj dopušča, da popolnoma izkoristite vsak kot, rezultat pa je nekoliko
neformalna postavitev, pri čemer je pomembno
pametno integrirati funkcionalne rešitve in ustvariti dodaten prostor za shranjevanje tam, kjer ga
ni. Z atraktivnimi detajli in razsvetljavo dodatno
poudarite specifičnost materialov ter kuhinji dajte
lastni pečat.
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MODERNO

V toplini doma
Steven/Luigi
Moderni leseni dekorji elegantnih tekstur, brez
vidnih ročajev in v toplih naravnih tonih so vedno
prava izbira, saj oddajajo šarm ter prijetno vzdušje.
Po drugi strani pa, kdo si ne bi želel kuhinje, v kateri
lahko tudi najzahtevnejše kulinarične podvige
izvedete z neverjetno lahkoto, kuhinje, ki je ergonomsko popolnoma prilagojena Vašim potrebam,
vsi priključki so na dosegu roke, „prosti tek“ pa prav
gotovo ne obstaja?
Ne pozabite na razsvetljavo delovne površine, ki ima
poleg funkcionalnosti tudi čustveno komponento ter
omogoča, da se po napornem delovnem dnevu sprostite. Privoščite si wellness izkušnjo v svojem domu!
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SPECIAL

Pokažite svoje barve!
Lars
So Vam bolj všeč temnobarvni zemeljski toni z nekaj barvnimi detajli ali Vas navdahnejo pisani kontrasti ter osupljiv
ambient? Vdahnite svojemu prostoru novo svežino in naj Vas kuhinja Color Concept navdahne z velikim številom barv,
dekorjev, odprtih polic, panelov in številnih drugih pametnih rešitev, s katerimi bo Vaša kuhinja popolnoma edinstvena.
COLOR CONCEPT, izbor osmih temeljnih barv, kot sta npr. moderna siva barva betona ali bronasti dekor, ki se idealno
ujema s 17 dostopnimi barvami korpusov. Ustvarili smo brezmejno število možnosti za Vašo kuhinjo. Osvobodite svojo
kreativnost in vnesite barvo v vsako svoje jutro!

KUHINJSKI TRENDI 2019. 70 | 71

KLASIK

Osredotočenost na detajle
Charles/Lukas
Kuhinje s tradicionalnimi klasičnimi elementi
nikoli niso popolnoma iz trenda, ker v sebi
nosijo močna čustva in spomine na otroštvo,
družinska druženja, ganljive trenutke ter čarobne vonje, ki so se širili iz pečic naših babic,
z malo pozornosti postajajo pravi dragulji
dizajnerskega sveta. Pozabite na današnje hitro
življenje in vstopite v čarobni svet nostalgičnih
tonov, pastelnih barv, steklenih vitrin, ročajev
z retro motivi in brezčasnih detajlov, ki kuhinje
classic delajo tako posebne, tako drugačne, tako
popolne …
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Neustavljiv čar tradicije
Sylvain/Yoda/Casimir
Podeželski stil je vse bolj moderen in v zadnjem času zelo iskan pri dizajnu interjerja,
karakterizirajo ga čiste, mehke linije, zaobljene površine in rahlo romantični vzorci,
pastelne barve ter dekorji, ki imitirajo
naravne strukture lesa. Veliko mamljivih
detajlov, ki nas spominjajo na neke davno
minule čase, daje temu stilu zelo avtentičen
videz, zahvaljujoč visokim standardom in
inovativni tehnologiji ter funkcionalnim
rešitvam pa ta stil predstavlja popoln spoj
modernega in tradicionalnega.

IZDELAVA PO MERI
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Moderne
barve in
dekorji

Kuhinje Welnova živijo z Vami,
zato imajo vse, kar potrebujete.
Eleganten dizajn, moderne barve in
leseni dekorji, so bogato opremljene
in imajo dobro razporeditev, tako
da se v največji možni meri lahko
prilagajajo Vašemu ritmu ter
potrebam. S kuhinjami Welnova je
kreiranje raznovrstnih dobrot hitro in
lahko, zaradi česar imate več časa za
uživanje!
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Prav kot jaz!
Gloss/Beton
Moderne, stalne in strastne – kuhinje Welnova so navdahnjene z ritmom vsakdanjika in
osebnostjo lastnika. Beton ali kamniti dekor
kot poudarek v Vaši kuhinji je odlična podlaga
za lesene ali visokosijajne fronte pastelnih
in kremnih barv. Močni kontrasti, prefinjene
ravne linije, minimalistični šarm in funkcionalne rešitve z mnogo mesti za shranjevanje
– prava kuhinja zame.
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Barve kot navdih
Star/Sky
Večino dneva preživimo v kuhinji, zato nam mora
popolnoma odgovarjati v razporedu, višini in
prostoru za shranjevanje. Kreirajte individualne
rešitve z veliko ponudbo modernih elementov in
trendovskih barv, ki jih lahko kombinirate s svojimi željami ter potrebami. Poigrajte se z dekorji,
barvami, stili in se navdušite za nove kulinarične
podvige.
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KLASIK

Doma je najlepše
Home
Kuhinja je postala sinonim za dom, ker
se v njej sprostimo po napornem dnevu,
je prostor, kjer se obeduje, pogovarja o
pomembnih temah ali sproščeno druži …
Prebuja nas s toplo skodelico čaja in nas
spodbudi, da pripravljeni dočakamo izzive novega delovnega dne. Da, dandanes
je kuhinja postala mnogo več od samo
prostora za kuhanje, lahko rečemo, da je
kuhinja Welnova classic Vaša vdana prijateljica, h kateri se vedno vračate …

IZDELAVA PO MERI
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Ko
stanovanje
postane dom

Kuhinja je prostor, kjer
oživijo naši čuti.
V njej se mešajo vonji,
okusi in barve, ki pripovedujejo
izredne zgodbe.
Poiščite navdih v kuhinjah
Alples in prebudite v sebi
pripovedovalca okusnih zgodb.
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MODERNO

Sveže, čisto in sofisticirano
Bela barva je večna inspiracija, svojo belo
kuhinjo Urbana pa lahko dodatno oplemenite
z zelenimi, rdečimi ali lesnimi elementi, zidom
v kontrastni barvi ali kakšno zanimivo dekoracijo ter jo tako naredite samosvojo.
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Popolne kombinacije
Čeprav s svojimi sijajnimi frontami in modernimi barvami oddaja sodoben dizajn, se
lahko povežete z naravo prek lesenih dekorjev ter vnesete šarm in toplino, ki Vas znova
pozivata k druženju. Pametne rešitve za
maksimalen izkoristek prostora omogočajo,
da je vsaka malenkost na svojem mestu, vi
pa imate več časa za družino in druženje z
Vam dragimi osebami.
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KLASIK

Tradicija, navdahnjena
z Mediteranom
Rustikalne fronte izžarevajo obstojnost in
trdnost, medtem ko pastelni toni delujejo romantično ter v nekoliko nostalgični noti. Dober
razpored s praktičnimi elementi, kot je polica
za začimbe, ki se sonči na soncu, bo v vsako
Vaše jutro vnesel svežino.
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Ugodno,
preprosto,
funkcionalno
blok kuhinje
Glavna prednost se začne
z ugodnimi cenami,
kompaktnimi, takoj
dobavljivimi kuhinjskimi bloki
v različnih stilih in možnostih
postavitve.

2.290,-

KUHINJSKI TRENDI 2019. 92 | 93

BLOK KUHINJE

Kuhinjski blok LARS, 220 X 180 cm. Cena za leseni del.

1.590,-

Raven kuhinjski blok SILVIO, dim. 320 cm. Cena za leseni del.

2.590,-

Kuhinjski kotni blok FINN, 284 X 263 cm. Cena za leseni del.

1.490,-

Raven kuhinjski blok RILY, dim. 310 cm. Cena za leseni del.
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BLOK KUHINJE

Kuhinjski sestav WIN, dim. 230 X 120 cm

VKLJUČNO
z belo tehniko

IGNIS

-

STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA
PEČICA /A
HLADILNIK /A+
NAPA /D
POMIVALNO KORITO

1.690,-

Mini kuhinja MOON, 150 cm

Kuhinjski blok WIN, 290 cm

Kuhinjski blok WIN, 295 X 120 cm

Kuhinjski blok STAR, 330 X 120 cm
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BLOK KUHINJE

Kuhinjski kotni sestav, dim. 195 X 270 cm (11630005/02/01)

VKLJUČNO
z belo tehniko

BEKO

-

STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA
PEČICA /A
HLADILNIK Z ZAMRZOVALNO SKRINJO/A+
NAPA /D
POMIVALNO KORITO
ARMATURA

2.290,-

1.690,Kuhinjski sestav VITA 255, dim. 255 cm (11630001/01)

1.890,Kuhinjski sestav SOFIA 300 NEW, dim. 300 cm (116300010/01)

2.890,Kuhinjski sestav K ATY 350, dim. 350 cm (11630002/01)

NA
ZALOGI
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BLOK KUHINJE
MASIVEN LES

Raven kuhinjski sestav, dim. 315 cm (04020004/01)

VKLJUČNO
z belo tehniko

BEKO

-

STEKLOKERAMIČNA KUHALNA PLOŠČA
PEČICA /A
HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM/A+
NAPA /D
POMIVALNO KORITO
POMIVALNI STROJ/A

NA
ZALOGI

1.190,Raven kuhinjski sestav, dim. 195 cm (04020001/01)

1.590,Raven kuhinjski sestav, dim. 255 cm (04020002/01)

2.190,Raven kuhinjski sestav, dim. 270 cm. Vključno s pomivalnim strojem.
(04020003/01)

2.649,-
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HITRO IN PREPROSTO

NA
ZALOGI
XXXL IZBIRA ELEMENTOV

109,-

59,90

29,90

39,90

99,90

60 X 35 X 30 cm
(05860076/10)

80 X 35 X 60 cm

60 X 35 X 60 cm

87 X 87 X 35 X 60 cm

(05860076/11)

(05860076/05)

(05860076/08)

49,90
60 X 58 X 210 cm

80 X 55 X 83 cm

(05860076/06)

(05860076/16)

89,90

87 X 87 cm
(05860076/19)

129,-

69,90

40 X 55 X 83 cm
(05860076/20)

60 X 55 X 83 cm,
leseni del (05860076/18)

229,Kuhinjski sestav NINA 200, dim. 200 cm (05860017/05)

444,Kuhinjski sestav ANA 01, dim. 260 cm (05860075/03)

29,90

49,90

40 X 35 X 60 cm

80 X 35 X 60 cm

(05860076/13)

(05860076/04)

490,Kuhinjski sestav VALDY NEW, dim. 240 cm. (05860029-02)

80 X 55 X 80 cm
(05860076/17)

49,90

60 X 55 X 83 cm
(05860076/21)

79,90
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Inteligentne
rešitve
dodatki
Rešitve za shranjevanje, odstranjevanje
odpadkov, organizacijo posode,
strateško pozicionirana razsvetlitev kot
fin poudarek, kotni, vrtljivi in zložljivi
elementi ...
Ne glede na to, kako velika je Vaša
kuhinja, pokazali Vam bomo, kako
lahko s pomočjo inteligentnih rešitev
maksimalno izkoristite vsak
centimeter svoje kuhinje.
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DODATKI V KUHINJI LAJŠAJO ŽIVLJENJE
Dvižna pipa
Dvižna pipa omogoča, da iz pomivalnega korita naredite delovno površino.

Vgradna napa
Plošče za kuhanje s potopno napo za prihranek prostora.

Napa z razsvetljavo
Mogoče jo je kontrolirati prek
daljinskega upravljalnika.

Vgradne vtičnice
V kuhinji vedno primanjkuje vtičnic, ki jih zdaj lahko vgradite, kjer jih potrebujete. Ena,
dve, tri, z dodatnimi opcijami, kot je brezžični polnilec mobilnega telefona – ni problema!

Vse na svojem mestu
Visoki elementi za shrambo zalog, z izvlečnimi
in vrtljivimi policami ter mehkim zapiranjem.

Naredite prostor
Dobra zasnova kuhinje se odraža tudi v
praktičnih izvlečnih elementih, dvižnih frontah
ali harmonika vratih, ki lajšajo vsakodnevno delo
v kuhinji ter dodatno prihranijo prostor.
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VEČ PROSTORA = VEČ MOŽNOSTI

Sistem Move
Sistem Move za notranjo organizacijo, izdelan iz masivnega lesa ali PVC-materiala – vložek za jedilni pribor, držala nožev, krožnikov, posode,
razdelilniki in razni organizatorji – omogoča, da je vsaka stvar na svojem mestu, protizdrsna podloga pa poskrbi, da tam tudi ostane.

Sistem za ločevanje odpadkov

Glasba kot navidih

Dobro načrtovanje se odraža v smiselnih izvlečnih
elementih, ki olajšajo vsakodnevno delo v kuhinji.

Poslušajte priljubljene pesmi s pomočjo zvočnikov,
vgrajenih v podnožje, ki jih upravljate prek povezave
Bluetooth, npr. s pametnim telefonom ali tablico.

LED-osvetlitev
Viseči elementi ali police z
integrirano osvetlitvijo –
poleg praktičnosti je to vedno
lep in atraktiven detajl.

Poenostavite organizacijo

Vse na dosegu roke

Vrtljive police LeMans so idealna rešitev
za kotne in težko dostopne elemente.
Izkoristite vsak centimeter.

Krpe in detergenti, polica za začimbe, obešalnik za
kuhinjske pripomočke – vse to so malenkosti, ki
nam olajšajo premikanje po kuhinji.

Praktične rešitve
Inovativne rešitve, ki nam gotovo lahko olajšajo delo v kuhinji. Idealni primeri so steklena pregrada proti škropljenju ali
izvlečni element kot dodatna delovna površina, miza za obedovanje ali prostor, kjer bo Vaš otrok pisal domačo nalogo,
medtem ko Vi nemoteno kuhate.
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STEKLENE ZIDNE OBLOGE

Steklene zidne obloge z motivom po Vaši želji
Dosezite moderen in luksuzen videz svoje kuhinje z izbiro trend
ali Vam ljubega motiva, a zakaj izbrati ravno stekleno ploščo?
Uporablja se kaljeno steklo, kar zagotavlja sigurnost pred poškodbami, vzdrževanje in čiščenje sta hitri ter preprosti, dovolj
je, da steklo obrišete z običajno bombažno krpo in sredstvom za
pomivanje steklenih površin, je unikatno in prispeva k vrednosti kuhinje. Dodatna prednost je higiena, ker se z izbiro steklene
plošče rešite keramičnih ploščic in fug, s čimer ni več možnosti
za nabiranje umazanije. Steklo se preprosto lepi na zid, brez
predhodnih gradbenih del, ki zasedajo prostor, se pa lahko na
steklo zvrtajo luknje za razne nosilce in vtičnice.
Plošča se izdela po Vaših merah in se popolno prilagaja Vašemu
prostoru, prinesite fotografijo in rezultat bo unikaten, dekorativen ter funkcionalen kos, dizajniran in izdelan samo za Vas.

VitaFreshpro
Živila ohrani sveža
do trikrat dlje.

PerfectAir
Samodejno prilagaja nivo
moči glede na jakost
pare in vonjav.

SensorControl Plus
Za avtomatsko popolno stepeno
smetano ali beljak.

PerfectCook
Nikoli več ne bo prekipelo.

Za popolno praženje.

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018.

Aparati: popoln tim.
Rezultat: pravi uspeh.
Kuhar: sproščen gostitelj.

PerfectDry
2 v 1: perfektno
pomivanje in sušenje.

PerfectRoast
Vedno ravno
prav pečeno.

PerfectBake
Za popolne
rezultate peke.

Pripraviti popolno družinsko kosilo ali zabavo za goste ni preprosto.
Na pomoč priskočijo hišni aparati Bosch, ki perfektno poskrbijo za vse:
za dolgotrajno svežino živil, zdravo parno kuhanje, ki ohrani vitamine in poln okus,
odlično pečen zrezek ali slastne sladice. In za perfektno pomito in posušeno posodo.
Popolni rezultati s preprosto perfektno kuhinjo Bosch.

Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela hišnega aparata.
* Bosch je številka 1 na svetu v kategoriji pomivalnih strojev. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018.

Napreden
upravljalni gumb

Piroliza

4D-vroči
zrak

Že rahel zasuk upravljalnega
gumba zadošča, da nastavite
pečico. Koristni piktogrami
in informativna besedila
znotraj upravljalnega gumba
ter TFT-zaslon z visoko
ločljivostjo omogočajo
pregled vseh pomembnih
informacij naenkrat. Meniji so
tudi v slovenskem jeziku.

Nič več napornega
čiščenja, zahvaljujoč
avtomatskemu
samočiščenju. Z izbiro te
funkcije se pečica segreje
in pri temperaturi 480 °C
sežge ostanke hrane,
maščob in olja. Ostane
le pepel, ki ga enostavno
obrišete s kuhinjsko krpo.

V pečicah z načinom gretja
4D-vroči zrak lahko Vaše jedi
pečete na poljubnem nivoju
od 1 do 4. Rezultat pa bo,
zahvaljujoč inovativnemu
ventilatorju, vedno odličen.
To pa še ni vse: način gretja
4D-vroči zrak zagotavlja
enakomerno peko tudi na
vseh štirih nivojih hkrati.

Enostavno do
popolnih rezultatov.
S pečicami in kuhalnimi ploščami Bosch.

Senzor praženja
PerfectFry

Razširjeno kuhališče
FlexInduction zone

Pri pripravi praženih in cvrtih jedi je ključna
popolna temperatura. Senzor praženja
PerfectFry samodejno uravnava temperaturo
praženja. Tako Vaš nadzor ni več potreben,
rezultat pa bo vedno odličen - zahvaljujoč
senzorskemu nadzoru s 5 stopnjami moči.

Razširljivo fleksibilno kuhališče pri kuhalnih
indukcijskih ploščah Bosch z dodatnimi induktorji
poskrbi za optimalno razvrstitev tudi večjih posod.
Bodisi velik lonec, podolgovat pekač za ribe ali več
manjših loncev in ponev – na fleksibilni površini
indukcijskega kuhališča bo prostor za vsako posodo.
Opremljenost s posameznimi tehnologijami in funkcijami je odvisna od modela hišnega aparata.
* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018.

Primož Dolničar (NEFF Ambassador)

ODPRITE VRATA 5
SVOJI DOMIŠLJIJI.

NEFF

Garancija

let*

NAJ VAM BO PEČENJE BLIZU.
Ko pečico odpremo, vrata NEFF Slide&Hide® popolnoma
izginejo – tako lahko jedem nemoteno dolivamo vodo ali
jih okušamo. Ker pri tem potrebujemo manj prostora,
so vrata Slide&Hide® idealna izbira tudi za manjše kuhinje.

https://www.neff-home.com/si/

NEFFSlovenija

* Petletna garancija velja ob registraciji aparata v roku 30 dni od datuma nakupa na www.neff.si, kjer je na voljo več informacij o promociji.
Promocija traja do 31. decembra 2019.
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DOSEZITE IZVRSTNOST

Kadar se kuha, je kuhinja pravi ognjemet arom za Vaš nos.
Začimbe, vonj pečenja in sopara se medsebojno bojujejo za
prevlado nad Vami. Za vrhunec pa izginejo brez zvoka … S
pomočjo kuhinjskih nap AEG Neue Kollektion.

Linija pečic AEG Neu Kollektion zagotavlja največ – tako
po videzu kot po delovanju. Recimo: pečica MaxiKlasse™
s sistemom vročega zraka ThermiC°, zaradi katerega zrak
preprosto kroži v vsakem kotičku ekstra velike notranjosti.

Odlično kuhanje je umetnost in znanost. To je
Vaša umetnina na ogled, Vaš lastni pridih ... Mi
pa smo tukaj, da Vas podpremo z izpopolnjeno
tehnologijo in obsežnim izborom.
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RESNIČNO INTUITIVNA KUHINJA

Electroluxovi gospodinjski aparati bodo spremenili kuhinjo
v Vaš najljubši prostor. Ponujamo Vam prilagodljive rešitve,
sodobno obliko in najsodobnejšo tehnologijo.

Domača peka je najboljša s pridihom pare. In pri naši novi
multifunkcijski pečici funkcija pečenja s paro doda natanko
pravo količino vlage.

Electrolux ima velik izbor hladilnikov in
zamrzovalnikov, različnih velikosti ter značilnosti.
Vsi aparati pa Vam zagotavljajo, da bodo vaša
živila varno shranjena pod najboljšimi pogoji.

TEHNOLOGIJA 6. ČUT
Izjemni rezultati pomivanja
z do 50 % prihranka vode in časa.*
*Primerjava med minimalno in maksimalno uporabo virov s programom 6th SENSE.

Vrhunsko
Vrhunsko
pranje
i sušenje
pranje
i sušenje
za samo
1
sat
za samo 1 .*sat.*
Besprijekorno pranje i sušenje za
samo 1 sat, čak i za plastično

Whirlpool PowerDry osigurava
maksimalne performanse zajedno

PowerDry: jedinstvena tehnologija
koja smanjuje vrijeme sušenja i štedi

Whirlpool
PowerDryefikasnošću
osigurava
Besprijekorno pranje i sušenje
za zahvaljujući PowerDry
PowerDry: jedinstvena
tehnologija
sa energetskom
posuđe
energiju, bez
utjecaja na performanse.
A+++ klase. zajedno
samo 1 sat, čak i za plastično tehnologiji.
koja smanjuje
vrijeme
sušenja
i štedi da para ne izlazi iz maksimalne performanse
Ovaj jedinstveni
sustav
omogućava
sa
energetskom
efikasnošću
posuđe zahvaljujući PowerDry
perilice
tijekomna
ciklusa
niti kada se vrata otvore. Time
energiju, bez
utjecaja
performanse.
nema bojazni od oštećenja namještaja.
A+++ klase.
tehnologiji.
Ovaj jedinstveni sustav omogućava
da para ne izlazi iz
perilice tijekom ciklusa niti kada se vrata otvore. Time
nema bojazni
namještaja.
*Rezultati na osnovi testova u usporedbi sa performansama
programaod
za 1oštećenja
sat na modele A+++
energetske klase, sa sličnim modelima dostupnih na tržistu u siječnju 2016. Modeli u A++
klasi mogu imati odstupanja u rezultatima.

*Rezultati na osnovi testova u usporedbi sa performansama programa za 1 sat na modele A+++ energetske klase, sa sličnim modelima dostupnih na tržistu u siječnju 2016. Modeli u A++
klasi mogu imati odstupanja u rezultatima.

Vrhunsko rješenje za
čišćenje najtvrdokornijih mrlja
Vrhunska
rešitev
Vrhunsko
zaza čiščenje
sa dorješenje
30%
dodatnog
prostora.**

najtrdovratnejših
čišćenje najtvrdokornijih
mrlja z do
madežev
30 % dodatnega prostora.**
**
sa do 30% dodatnog prostora.

Vrhunski rezultati čišćenja
najtvrdokornijih mrlja zahvaljujući
snažnim mlaznicama. Dizajnirane su
da omoguće maksimalnu pokrivenost i
uvijek savršene rezultate pranja.

Vrhunski rezultati pomivanja najtrdovratnejših madežev, zahvaljujoč močnim šobam.
Oblikovane so tako, da omogočajo največjo pokritost in vedno popolne rezultate pomivanja.

Vrhunsko Vrhunsko Vrhunsko
pranje i sušenje
pranje i sušenje
pranje i sušenje
*
*
za samo 1zasat
samo
1 za
satsamo
1 sat.in
.
.*
Vrhunsko
pomivanje
sušenje v samo 1 uri***
Vrhunsko
pranje i sušenjePowerDry: edinstvena tehnologija, ki zmanjšuje čas sušenja in prihrani energijo,
za samo 1 sat.* brez vpliva na delovanje.
Vrhunski rezultati čišćenja

mrlja
zahvaljujući
**Glede na najtvrdokornijih
modele enakega
obsega
iz ponudbe Whirlpool brez PowerClean.

Izvanredni rezultati čišćenja bez pretpranja.

snažnim mlaznicama. Dizajnirane su
da omoguće maksimalnu pokrivenost i
uvijek savršene rezultate pranja.

PowerClean sistem postavljanja posuđa omogućuje do 30% dodatnog prostora.
Omogućena je stabilnost (držači posuđa) i fleksibilnost za različita punjenja:

Izvanredni rezultati čišćenja bez pretpranja.

Whirlpool
PowerDry
osigurava
Whirlpool
PowerDry osigurava
Whirlpool PowerDry osigurava
ušenje za Besprijekorno pranje i PowerDry:
sušenje za jedinstvena
Besprijekorno
pranje
i sušenje za
tehnologija
PowerDry:
jedinstvena
tehnologija
PowerDry:
jedinstvena
tehnologija
maksimalne
performanse
zajedno
maksimalne
zajedno
maksimalne
performanse
na
osnovi vrijeme
testov
primerjave
z delovanjem
programa
za 1performanse
uro
za modele
energijskega
razreda
A+++, s zajedno
podobnimi modeli, ki so dostopni na tržišču v januarju 2016.
lastično
samo 1 sat, čak i za plastično
samosušenja
1***Rezultati
sat, čak
i koja
za plastično
koja smanjuje vrijeme
i štedi
smanjuje
sušenja
i štedi
koja smanjuje
vrijeme
sušenja
i štedi
PowerClean
sistem
postavljanja
posuđa omogućuje
do 30% dodatnog
prostora.sa energetskom efikasnošću
sa
energetskom
efikasnošću
sa
energetskom efikasnošću
owerDry posuđe zahvaljujući PowerDry
posuđe
zahvaljujući
PowerDry
energiju, bez utjecaja na performanse.
energiju,A++
bez utjecaja
na performanse.
energiju, bez utjecaja na performanse.
Modeli razreda
lahko odstopajo
po rezultatih.
Omogućena je stabilnost
(držači posuđa) i fleksibilnost
za klase.
različita punjenja:
A+++
A+++
A+++ klase.
tehnologiji.
tehnologiji.
Ovaj jedinstveni sustav omogućava
Ovaj
da jedinstveni
para ne izlazi
sustav
iz omogućava da
Ovaj
para
jedinstveni
ne izlazisustav
iz
omogućava da
paraklase.
ne izlazi iz
** U odnosu na modele istog opsega iz Whirlpool asortimana bez PowerClean-a.
perilice tijekom ciklusa niti kada seperilice
vrata otvore.
tijekom
Time
ciklusa niti kada se vrata
perilice
otvore.
tijekom
Time ciklusa niti kada se vrata otvore. Time

EDINSTVENO NA TRŽIŠČU
Hladilnik višine 194 cm z največjim

izkoristkom vgradnih elementov za hladilnike.

Celovitost neverjetnih jedi
in preprostosti, ki si je vsi želijo.

Izberite in kuhajte.

Prihranite čas in
energijo.

Funkcija za vsak Vaš
recept.

Revolucija v čiščenju
pečice (hidroliza).

Vrata z mehkim
zapiranjem.

SODOBNE TEHNOLOGIJE
ZA VSAKO KUHINJO
Tehnologija
CombiSteam

Pečice s tehnologijo CombiSteam
omogočajo kombinirano pripravo
jedi s konvencionalno peko in
peko s paro. Peka s paro ohranja
več vitaminov in hranilnih snovi
v jedeh in velja za najbolj zdrav
način priprave jedi. Poleg odlično
pripravljenih mesnih jedi, zelenjave in
rib je parna peka odlična tudi za peko
kruha, saj je skorjica hrustljava, sredica
pa sočna.

Program PizzaPro

Pizza je najboljša v udobju doma.
Pečice Beko s programom za peko
pice PizzaPro™ dosežejo visoko
temperaturo peke do kar 310 ⁰C in
s pomočjo kamnite plošče za peko pice
zagotavljajo, da bo ta spečena, kot bi
bila v krušni peči. Rezultat je okusno
hrustljava pica, ki je spečena v le petih
minutah.

5

Tehnologija NeoFrost

Tehnologija NeoFrost prinaša dva
ločena hladilna ventilatorja, kar
omogoča najboljše pogoje hlajenja
z visoko vsebnostjo vlage v hladilnem
in brez nabiranja ledu v zamrzovalnem
delu. Skupaj z 2-krat hitrejšim
hlajenjem sistem omogoča bolj
stabilno temperaturo v hladilniku,
zadržuje vlago dlje časa, prednost
pa je tudi ločeno nastavljanje
temperature hlajenja v obeh
predelih.

Tehnologija
EverFresh+

Tehnologija
Split&Cook

Tehnologija Split&Cook omogoča
razdelitev prostora na dva ločena
dela kar zagotavlja hitrejšo in
varčnejšo pripravo jedi. Vsakemu delu
posebej lahko nastavimo svoj čas
peke in temperaturo z medsebojno
temperaturno razliko do 80 °C.
Odlično za sočasno peko glavnih jedi in
desertov.

S tehnologijo EverFresh+ bosta sadje
in zelenjava ostala sveža do kar 30 dni.
Natančen nadzor vlage, zmanjševanje
kondenzacije preko posebnih zračnih
kanalov in majhna nihanja temperature
omogočajo hrambo sadja in zelenjave
kar do 3-krat dlje, kot je to običajno.

Tehnologija AutoDose

Tehnologija samodejnega doziranja
detergenta omogoča doziranje ravno
prave količine sredstva za bleščeče čisto
posodo. Še posebej dobrodošla je pri
polovičnih pranjih. Napolnite enkrat in
pomivajte do 21x (odvisno od programa).
Funkcijo lahko tudi izklopite in uporabite
prašek ali tableto. Še ena skrb manj!

Tehnologija aktivne
modre svetlobe

Tehnologija aktivne modre svetlobe
v predalu nadaljuje naravni proces
fotosinteze kot v naravi. Poleg
ohranjanja daljše svežine sadja in
zelenjave boste deležni tudi večje
vsebnosti vitamina C.

Tehnologija
CornerIntense™

CornerIntense™ je inovativna
vetrnica prihodnosti s tremi kraki,
ki s pomočjo dodatnega ritma gibanja
doseže prav vse kote pomivalnega
stroja in doseže tudi kozarce in
skodelice, ki se skrivajo visoko v kotih
pomivalnega stroja.

Aplikacija
HomeWhiz™

Aplikacija HomeWhiz vam
omogoča, da pametne naprave
uporabite za nadzor, upravljanje in
posodabljanje svojih gospodinjskih
aparatov. Pametni dom je na vaši
dlani, njegove zmožnosti pa z vsakim
dnem povečujejo svoj obseg.
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INOVATIVNOST

Inovativni Liebherrjevi zamrzovalniki z novo
dimenzijo varčevanja z energijo, v novem
razredu energetske učinkovitosti A+++, so
aparati, ki so za približno 60 % varčnejši od
zgornje mejne vrednosti razreda energetske
učinkovitosti A.

Elektronsko krmiljenje vinskih vitrin je opremljeno z digitalnim
prikazom temperature, ki se lahko točno nastavi med +5 °C in +20 °C.
Stabilne, ročno izdelane police iz naravnega lesa so idealne za
varno shranjevanje bordojskih steklenic.
Shranjevanje steklenic v nasprotnih smereh na izvlečnih policah
omogoča poln izkoristek prostora.
Magmatska kamnina s svojo veliko površino poskrbi za
optimalno vsebnost vlage v Vaši vinski vitrini.
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UDOBNE IN MODERNE OBLIKE

V sodelovanju z uporabniki ustvarjamo vedno bolj udobne in
sproščujoče domove. Pozorni smo na najrazličnejše potrebe,
ki se stalno pojavljajo v gospodinjstvih, in strankam nudimo
udobne ter prijazne gospodinjske aparate sodobnih oblik.
Funkcionalnost in estetski videz gospodinjskih električnih
aparatov ne zadostujeta več, če želimo definirati kakovosten
izdelek. Poleg vrhunske oblike in pozornosti do podrobnosti
ter izbranih materialov mora gospodinjski aparat omogočiti
programiranje vedno novih funkcij, prihranek energije, tiho
delovanje, varnost za uporabnika, ne nazadnje pa mora biti
tudi prijazen do okolja. Električni gospodinjski aparati so se čez
leta naučili vedno bolje opravljati svoje delo, Candy se s srcem
posveča nalogi, da jih kar najbolje poučuje.
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SPREMINJA ARHITEKTURO KUHINJE

Bora zagotavlja preprost in učinkovit sistem. Prednost
sistemov Bora je navdihniti in prepričati svoje uporabnike, da
je učinkovit aparat z majhnimi vgradnimi merami za preprosto
uporabo in vzdrževaje. Estetsko kuhališče in napa, združena v
eno kompaktno in učinkovito enoto. Centralno upravljanje na
dotik je preprosto, prinaša v kuhinjo osebno zadovoljstvo in
kuho, polno fantazije ter življenja.
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DIZAJN IN KAKOVOST

Nape Elica poosebljajo usposobljenost, radovednost, revolucijo
in trdnost. Revolucionalizirali smo tradicionalni pogled na nape –
od preprostega dodatka do izdelka z unikatnostjo, ki Vam izboljša
kakovost zraka doma. Dinamičnost, stanovitnost in prefinjenost
so gonila sila, ki pomika Elico v prihodnost ter raziskovanja za
nov, »boljši zrak«. Strast, inovativnost in kreativnost so pripeljale
do vrhunskih izdelkov, ki poleg funkcionalnosti vključujejo še
popoln dizajn.
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DOM: ZASLUGA FALMEC–A

Kuhinjske nape Falmec so rezultat želje po proizvodnji produktov visoke kakovosti. Falmec predstavlja najvišjo stopnjo
funkcionalnosti in kakovosti, ki traja in traja. Je garancija, da je zrak v kuhinji čist, vedno prečiščen vonjav in hlapov. Vrhunska
kombinacija materialov, ki ustrezajo visokim higienskim zahtevam, je preprosta za čiščenje ter odporna proti koroziji. Posebna
obdelava jekla omogoča, da se na kuhinjski napi ne poznajo niti prstni odtisi niti drugi madeži. Elegantna, moderna ali klasična
oblika zagotavlja, da se kuhinjske nape Falmec lahko prilagajajo vsaki, še tako zahtevni kuhinji.
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VRHUNSKA TEHNOLOGIJA

Kuhinjske nape Faber imajo vgrajeno vrhunsko tehnologijo.
Faber je prvo podjetje med proizvajalci kuhinjskih nap, ki
je razvilo tehnologijo aktivnega zmanjšanja hrupa na svojih
aparatih. Razvit je bil sistem, kjer vgrajeni mikrofon posname
ustvarjeni hrup in ustvari dodaten val hrupa, ki izniči prvotnega.
Ta tehnologija omogoča dvojno prednost. Hrupnost se zmanjša
zaradi spremembe zvočne frekvence do nižjih tonov, spremeni
pa se tudi zaznavanje hrupa, ki je manj moteč. Učinkoviti ogleni
filtri omogočajo mnogo boljši izkoristek delovanja kuhinjskih
nap. Jeklo, na katerem se prstni odtisi ne poznajo, pa zagotavlja
preprosto čiščenje in vzdrževanje. Vrhunski dizajn nap Faber,
tako modernih kot klasičnih oblik, pa zagotavlja, da med njimi
zagotovo najdete pravo napo za svojo izbrano kuhinjo.

SRCE IN SREDIŠČE
VAŠE KUHINJE.
Pipe in pomivalna korita BLANCO.

Lepo je, ko je nekaj tako, kot ste pričakovali, pa kar koli že je. Ne glede na to,
kako gledate. Vam korita in pipe BLANCO izpolnijo vse želje. Vseeno je, ali imate veliko
ali majhno kuhinjo, ali kuhate, pečete, pomivate posodo vsak dan ali samo občasno.
Vam BLANCO zaradi široke palete proizvodov za vsako situacijo vedno nudi pravo
rešitev.

Spoznajte več o srcu svoje kuhinje v najbližji Lesnini.

www.blanco-germany.com

Umetnost kontrasta.
BLANCO ARTAGO.

BLANCO ARTAGO.
Čista arhitektura za moderne kuhinje. Vrnitev k osnovnim oblikam ustvarja krepak vtis in fascinira s kontrastom oblike. Okroglo
pomivalno korito iz Silgranita je v popolni skladnosti z zunanjim kvadratnim okvirjem iz nerjavnega jekla.

BLANCO STEELART.
Inovativno in izredno odporno nerjavno jeklo Durinox® nadaljuje
svojo uspešno pot. Do zdaj so bile v ponudbi podjetja BLANCO iz
tega materiala samo delovne plošče. Zdaj pa so se pri BLANCU
odločili razširiti program Durinox® tudi na družino proizvodov
SteelArt. Več modelov nasadnih in podpultnih korit iz družine
ZEROX in CLARON je zdaj dobavljivih tudi s površino Durinox®.
Homogena struktura površine in topel mat videz izžarevata svojo
brezčasnost.

BLANCO ETAGON.
IZJEMNO: Sistem pomivalnih korito BLANCO s tremi nivoji ...
Večje udobje, zahvaljujoč edinstveni funkcionalnosti uporabe.
Korito BLANCO ETAGON 500 je opremljen o z dodatnim
inovativnim robom, ki zagotavlja vsestranskost pomivalnega
centra na majhnem prostoru.
Posebnost tega sistema sta posebni prečki ETAGON iz
nerjavnega jekla, ki omogočata dodaten nivo uporabe.
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SINONIM ZA ODLIČNOST

Franke je sinonim za odličnost, inovativne rešitve, vrhunsko
oblikovanje, funkcionalnost in estetiko. Izdelki Franke so ključ
do popolnosti videza Vaše kuhinje. Izpopolnite potek dela v svoji
kuhinji in ustvarite funkcionalno kuhinjo z najvišjimi standardi.
Ustvarite sebi naraven in udoben ambient, kuhinjo, kjer boste
želeli uresničevati svoje sanje v vsakem trenutku dneva, in tako
bosta vsakdanje življenje ter delo v kuhinji lepši.

POPOLNA KOMBINACIJA DIZAJNA IN
FUNKCIONALNOSTI
V sodobnih interierih meje med bivalnim prostorom in kuhinjo
hitro izginjajo, značilne pa postajajo minimalistične, dodelane in
prefinjene oblikovne rešitve.
Pomivalniki Alveus so namenjeni prav takim rešitvam, saj z
izjemnimi oblikovnimi in funkcionalnimi lastnostmi v marsičem
presegajo obstoječa merila.

Dobrodošli doma
LESNINA. ZDAJ DOMA
TUDI NA FACEBOOKU.

HVALA,
KER NAM
ZAUPATE
Dokazano najboljše
razmerje med
kakovostjo in ceno.

LJUBLJANA, Center BRDO, C. na Bokalce 40
MARIBOR, Tržaška c. 33
LEVEC, Petrovče; Levec 71a
KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 67
KRŠKO, Cesta krških žrtev 137a
JESENICE, Cesta železarjev 4b
VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10
KOPER, Ljubljanska c. 5a
MURSKA SOBOTA, Bakovska c. 1
NOVO MESTO, Ljubljanska c. 26

Cene v katalogu so v €. Cene so maloprodajne cene po ceniku in so informativnega značaja. Za trenutne veljavne akcije, se pozanimajte v najbližjem Lesnininem prodajnem
centru. Nekatere fotografije prodajnih izdelkov v katalogu so simbolične. Aranžerski material ni vštet v ceno izdelkov. Katalog ni prodajni, zato izdelkov iz kataloga ni mogoče
naročati po pošti ali telefonu. Napake v tisku so možne. Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana.

www.xxxlesnina.si

