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Dobrodošli doma Velja od 13. 1. do 1. 2. 2020

32,90
1.  SEDEŽNA GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.190,-
3.082,- 61%

POPUST

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

- PEČICA /A
- HLADILNIK/A+
- NAPA /D
- POMIVALNO KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

Kuhinjski blok, dimenzije 340 cm. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni stroj za doplačilo. 3.082,- 1.190,- (18710146/36)

Kuhinjski blok WIN, dimenzije 340 cm. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni stroj za doplačilo. 3.082,- 1.190,- (18710146/36)

GRATIS3) GRATIS4) GRATIS5)

PEČICA  
EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri  
nakupu lesenega dela kuhinje 
v vrednosti nad 2.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani. 4) Pojasnila na zadnji strani. 5) Pojasnila na zadnji strani.

INDUKCIJSKA 
KUHALNA PLOŠČA 
EIS6134  
v vrednosti 619 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 3.500 €.

VRHUNSKI 5-DELNI  
SET POSODE FISSLER

v vrednosti 249 €. Posoda je 
primerna tudi za indukcijo. Pri 
nakupu lesenega dela kuhinje 

 v vrednosti nad 4.000 €. 
 (37240148/01)

VRHUNSKA KAKOVOST

3

4

Več na: www.xxxlesnina.si

8) 

Dodatna pojasnila na zadnji strani.

DO 36 OBROKOV

BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

2) Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL POPUSTI NA PRIZNANE 
BLAGOVNE ZNAMKE  KUHINJ

-50%DO 2)

7) Dodatna pojasnila  
na zadnji strani.

Pri nakupu 
nad 1.500 €. 

1 € 7)
LETNA VINJETA =

V
ZO

R
EC

NAJVEČ KUHINJ PO  
NAJBOLJŠIH CENAH8)

https://www.xxxlesnina.si/?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=spletna-lesnina
https://www.xxxlesnina.si/c/popusti?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=akcije-in-popusti
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1: Kuhinjski blok, dimenzije 280 X 175 cm. Lakirane 
fronte z visokim sijajem v modri barvi v kombinaciji z 
lesnim dekorjem. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. 
Pomivalni stroj in mikrovalovna pečica za doplačilo. 
1.990,- 1.490,- (18710141/17)

1: Kuhinjski blok STAR/PLAN dimenzije 280 X 175 
cm. Lakirane fronte z visokim sijajem v modri barvi v 
kombinaciji z lesnim dekorjem. Vključno z osnovno belo 
tehniko Ignis. Pomivalni stroj in mikrovalovna pečica za 
doplačilo. 1.990,- 1.490,- (18710141/17)

2: Kuhinjski blok, dim. 315 cm (hladilnik levo).Lakirane masivne sive fronte. 
Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalnim strojem in pomivalnim koritom. 
Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljiv v roku 10 delovnih 
dni. 2.490,- 1.990,- (04020004/01)

2: Kuhinjski blok FRAME NETTUNO 315 LEVA, dim. 315 cm (hladilnik levo).
Lakirane masivne sive fronte. Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalnim 
strojem in pomivalnim koritom. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in 
dobavljiv v roku 10 delovnih dni. 2.490,- 1.990,- (04020004/01)

1.490,-
1.990,-

1.  KUHINJSKI BLOK

25%
POPUST

1.990,-
2.490,-

2.  KUHINJSKI BLOK

20%
POPUST

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK/A+
-	 NAPA/D
- POMIVALNO KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

- POMIVALNI STROJ
-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK/A+
-	 NAPA/D
- POMIVALNO KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

MASIVNO

MEHKO ZAPIRANJE

VKLJUČUJE POMIVALNI STROJ

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

20
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

https://www.xxxlesnina.si/p/welnova-kuhinjski-blok-001871014117?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=1871014117
https://www.xxxlesnina.si/p/xora-kuhinjski-blok-000402000401?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0402000401
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4: Kuhinjski blok, fronta hrast rivero grigio v kombinaciji z belo barvo s sijajem. 
Vključno z mehkim zapiranjem predalov, pomivalnim koritom, armaturo in belo 
tehniko Beko. Postavitev bloka je reverzibilna (levo-desno). Artikel je na zalogi 
v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma do 
razprodaje zalog. 1.890,- 1.490,- (11630010/01)

4: Kuhinjski blok SOFIA 300 NEW, fronta hrast rivero grigio v kombinaciji 
z belo barvo s sijajem. Vključno z mehkim zapiranjem predalov, pomivalnim 
koritom, armaturo in belo tehniko Beko. Postavitev bloka je reverzibilna (levo-
desno). Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v 10 
delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog. 1.890,- 1.490,- (11630010/01)

3: Kuhinjski blok, dim. 255 cm. Bele, MEHKE MAT fronte, bel korpus in delovna 
plošča v barvi antracit. Vključno z mehkim zapiranjem predalov, pomivalnim 
koritom, armaturo in belo tehniko Beko. Artikel je na zalogi v našem centralnem 
skladišču in dobavljiv v roku 10 delovnih dni oziroma do razprodaje zalog. 1.690,- 
1.290,- (11630001/01)

3: Kuhinjski blok VITA 255, dim. 255 cm. Bele, MEHKE MAT fronte, bel korpus 
in delovna plošča v barvi antracit. Vključno z mehkim zapiranjem predalov, 
pomivalnim koritom, armaturo in belo tehniko Beko. Artikel je na zalogi v našem 
centralnem skladišču in dobavljiv v roku 10 delovnih dni oziroma do razprodaje 
zalog. 1.690,- 1.290,- (11630001/01)

1.290,-
1.690,-

3.  KUHINJSKI BLOK

23%
POPUST

1.490,-
1.890,-

4.  KUHINJSKI BLOK

21%
POPUST

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK/A+
-	 NAPA/D
- POMIVALNO KORITO
- ARMATURA

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK/A+
-	 NAPA/D
- POMIVALNO KORITO
- ARMATURA

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

MEHKO ZAPIRANJE

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

10
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

https://www.xxxlesnina.si/p/kuhinjski-blok-001163000101?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=1163000101
https://www.xxxlesnina.si/p/kuhinjski-blok-001163001001?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=1163001001
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1: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost 
in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje 
prostoru in človeku kot merilu vseh stvari. Na voljo velika paleta 
barv front in korpusov. (21900012/88)

1: Kuhinja po meri LASER SOFT, odlikujeta jo vrhunska 
nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. 
Optimalno prilagajanje prostoru in človeku kot merilu vseh 
stvari. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (21900012/88)

2: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Kuhinja si z razlogom zasluži 
naziv srce doma; ta naziv pa hkrati postavlja velika pričakovanja glede njene funkcionalnosti, 
trpežnosti in ne nazadnje lepote. Kuhinja se mora povsem prilagajati tako individualnim potrebam 
uporabnika kot omejitvam prostora; šele takrat namreč kuhanje postane pravo doživetje. (21900080/88)

2: Kuhinja po meri TORONTO, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Kuhinja si z 
razlogom zasluži naziv srce doma; ta naziv pa hkrati postavlja velika pričakovanja glede njene funk-
cionalnosti, trpežnosti in ne nazadnje lepote. Kuhinja se mora povsem prilagajati tako individualnim 
potrebam uporabnika kot omejitvam prostora; šele takrat namreč kuhanje postane pravo doživetje. 
(21900080/88)

20
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

1.930,-
2.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

50%
POPUST

3.887,-

KUHINJE PO MERI

KUHINJE PO MERI

KUHINJE
PO MERI
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3: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni 
vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku kot merilu vseh 
stvari. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (21900017/88)

3: Kuhinja po meri COMET, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. 
Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku kot merilu 
vseh stvari. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (21900017/88)

10
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

Cene se nanašajo na prikazano postavitev 
lesenega dela kuhinje. Cene so brez aparatov, 
korita, armature in dekoracije.

PRIMER POSTAVITVE 7) 

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

POTISNI IN ODPRI

BREZŽIČNO POLNENJE TELEFONA

1.690,-
3.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

45%
POPUST

3.112,-

1.490,-
1.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

50%
POPUST

3.044,-

KUHINJE PO MERI

GRATIS3)

GRATIS4)

GRATIS5)

PEČICA  
EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri  
nakupu lesenega dela kuhinje 
v vrednosti nad 2.000 €.

4) Pojasnila na zadnji strani.

3) Pojasnila na zadnji strani.

5) Pojasnila na zadnji strani.

INDUKCIJSKA 
KUHALNA PLOŠČA 
EIS6134  
v vrednosti 619 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v vrednosti 
nad 3.500 €.

VRHUNSKI 5-DELNI  
SET POSODE FISSLER

v vrednosti 249 €. Posoda je 
primerna tudi za indukcijo. Pri 
nakupu lesenega dela kuhinje 

 v vrednosti nad 4.000 €. 
 (37240148/01)

VRHUNSKA KAKOVOST

https://www.xxxlesnina.si/p/moderano-kuhinja-po-meri-002190001788?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=2190001788
https://www.xxxlesnina.si/c/popusti?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=akcije-in-popusti
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20
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

1: Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti z lakiranimi 
frontami v visokem sijaju sive barve. Velika izbira elementov 
vam omogoča postavitev kuhinje po vaših željah in merah. 
Možnost naročanja v različnih barvah front, korpusov in 
delovnih plošč. (04530530/88)

1: Kuhinja po meri LUIGI, vrhunske nemške kakovosti z 
lakiranimi frontami v visokem sijaju sive barve. Velika izbira 
elementov vam omogoča postavitev kuhinje po vaših željah in 
merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, korpusov 
in delovnih plošč. (04530530/88)

2: Kuhinjo po meri odlikuje vrhunska nemška kakovost in dizajn. Brezročajna 
izvedba s frontami v barvi sivega betona izžareva eleganco in prefinjenost. 
Možnost naročanja tudi v drugih barvah. Velika izbira elementov omogoča 
sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim potrebam in prostoru. (04530074/88)

2: Kuhinjo po meri RILEY odlikuje vrhunska nemška kakovost in dizajn. 
Brezročajna izvedba s frontami v barvi sivega betona izžareva eleganco in 
prefinjenost. Možnost naročanja tudi v drugih barvah. Velika izbira elementov 
omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim potrebam in prostoru. 
(04530074/88)

XXXL IZBIRA BARV

KUHINJE PO MERI

KUHINJE
PO MERI

KUHINJE PO MERI

1.520,-
2.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 5 7)

45%
POPUST

2.781,-KUHINJE
PO MERI



7

7) Pojasnilo  
na zadnji strani.

Pri nakupu  
nad 1.500 €. 
Za obstoječe  
in nove imetnike 
XXXL kartice 
zvestobe.

1 € 7)
LETNA VINJETA =

V
ZO

R
EC

10
GIORNI LAVO-

RATIVI 6)

3: Kuhinja po meri. Lakirane fronte v mineral sivi. Velika 
izbira elementov vam omogoča postavitev kuhinje po vaših 
željah in merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, 
korpusov in delovnih plošč. (04530148/88)

3: Kuhinja po meri FIN. Lakirane fronte v mineral sivi. 
Velika izbira elementov vam omogoča postavitev kuhinje po 
vaših željah in merah. Možnost naročanja v različnih barvah 
front, korpusov in delovnih plošč. (04530148/88)

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA BARV

IZVLEČNA MIZA ZA DVE OSEBI UČINKOVITA IZRABA PROSTORA

Pojasnilo na zadnji strani.

DO 36 OBROKOV

BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

2.090,-
1.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 5 7)

50%
POPUST

4.217,-

KUHINJE PO MERI

2) Dodatna pojasnila 
na zadnji strani.

XXXL POPUSTI NA PRIZNANE 
BLAGOVNE ZNAMKE  KUHINJ

-50%DO 2)

1.790,-
3.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 5 7)

45%
POPUST

3.286,-KUHINJE
PO MERI

https://www.xxxlesnina.si/c/popusti?utm_id=GcAeGBTh.DDe6ddT.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI01-0-h&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=akcije-in-popusti


LSI01-0-h

1.990,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 5 7)

50%
POPUST

4.114,-

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 13. 1. do 1. 2. 2020 oziroma do odprodaje zalog. 
Prečrtane cene so maloprodajne cene, ki so veljale pred akcijo in bodo veljale po njej. Popusti se obračunajo glede na 
maloprodajni cenik. Nakup akcijskih izdelkov je omejen na količine, običajne za gospodinjsko uporabo. Nekatere fotografije 
prodajnih izdelkov v katalogu so simbolične. Aranžerski material in tehnični aparati niso všteti v ceno izdelkov. Katalog ni 
prodajni, zato izdelkov iz kataloga ni mogoče naročati po pošti ali telefonu. Cenjene kupce vabimo, da si izdelke pred nakupom 
ogledajo v najbližjem Lesnininem prodajnem centru. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih prodajnih centrih. 
Napake v tisku so možne. Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana. 1) V skladu s prodajnimi pogoji Lesnine, ki so 
na voljo na vseh prodajnih mestih. 2) Popusti veljajo na novo sklenjena naročila in jih ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih 
naročilih, izdelkih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA in SUPER CENA. 
Popusti veljajo za nakup priznanih blagovnih znamk kuhinj  in se obračunajo glede na maloprodajni cenik v skladu s prodajnimi 
pogoji Lesnine. 3) GRATIS PEČICA velja za model: EOB43410OX, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 2.000 €. 
Akcija velja za na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma 
se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo 
tehniko.  4) Akcija GRATIS INDUKCIJSKA PLOŠČA velja za model: EIS6134, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 
3.500 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah 
oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 5) 
Akcija GRATIS SET posode Fissler 5/1 (37240148-01) pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.300 €. Akcija velja na novo 
sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in 
artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA in SUPER CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 6) GRATIS DOSTAVA IN 
MONTAŽA: pri nakupu lesenega dela kuhinje nad 1.500 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri 

LJUBLJANA, Center Brdo, Cesta na Bokalce 40
VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10
KRANJ, C. Staneta Žagarja 67

MARIBOR, Tržaška c. 33
KRŠKO, C. krških žrtev 137a
JESENICE, Cesta železarjev 4b

LEVEC, Petrovče: Levec 71a
MURSKA SOBOTA, Bakovska c. 1
NOVO MESTO, Ljubljanska c. 26

KOPER,  
Ljubljanska c. 5a

Obrestna mera je 0,00 %, stroški 0,00 %, 
najmanjša vrednost kredita je 300 EUR,

največja 10.000 EUR. Prodaja do  
36 obrokov, brez obresti in  
brez stroškov, EOM = 0 %.  

Minimalna vrednost obroka: 40 EUR.

XXXL KREDIT
DO 36 OBROKOV  

BREZ OBRESTI
BREZ SKRITIH STROŠKOV 

 IN VIŠANJA CEN

že sklenjenih naročilih. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko blagovnih znamk Xora in Italstyle. 7) Akcija LETNA VINJETA ZA 1 EUR ZA LETO 2020 velja za obstoječe in nove imetnike XXXL kartice 
zvestobe. Velja za avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS d. d. za vsa bivalna vozila in motorna vozila, katerih višina nad prvo osjo znaša do 1,3 m in največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, s priklopnikom 
ali brez. Akcija velja pri nakupu izdelkov nad 1.500 €, en kupec lahko prejme maksimalno 1 vinjeto, ne glede na višino njegovega nakupa. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že 
sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. 8) Na podlagi raziskave, ki je potekala prek spletne ankete po metodi 
CAW-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness) v izvedbi švicarske organizacije ICERTIAS. 9) DOBAVA v 10 DELOVNIH DNEH; velja za izbrane izdelke iz kataloga. Izdelki so na zalogi 
v našem centralnem skladišču in so dobavljivi v 7 delovnih dneh.
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