
GRATIS3)

POMIVALNI STROJ
Pri nakupu lesenega  
dela kuhinje v vrednosti  
nad 2.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS4)

4) Pojasnila na zadnji strani.

Slika je simbolična.

KUHINJSKI ROBOT
Vključno s 6 delnim  
dodatnim priborom
Pri nakupu lesenega dela  
kuhinje v vrednosti nad 3.000 €.

(08350400/01)

NAJVEČ KUHINJ Z NAJBOLJŠIM  
RAZMERJEM MED KAKOVOSTJO IN CENO

5)

Kuhinjo po meri odlikuje vrhunska nemška  
kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali.  
Možnost izbire različnih barv front in korpusov. (02100005/88)

XXXL IZBIRA BARV

Velja od 11. 2. do 2. 3. 2019

NAKUPUJTE 24/7
www.xxxlesnina.si

1.590,-
Cena za postavitev na strani 3

KUHINJE PO MERI

5) 



2

1 Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Lakirane fronte v visokem sijaju. Vgrajeni vrhunski materiali. Velika izbira elementov 
omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu prostoru. (02100094/88)

1

2 Kuhinjo po meri odlikuje vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku s korpusi v 
različnih višinah in globinah. Računalniško projektiranje vaše kuhinje, dostava in montaža glede na pogoje ki jih nudi Lesnina. (02100068/88)

2

3 Vgradna kuhinja, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Fronte v imitaciji dekorja javorja. Barvno poudarjen regal z osvetljavo in drzen 
zgornji regal oplemenitita kuhinjo. Majhen delovni kotiček, skladen s kuhinjo, je decenten in praktičen. Veliko število elementov vam 
omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim željam in prostoru. (02100069/88)

1

XXXL IZBIRA BARV

1.790,-
Cena za postavitev na strani 3

2.290,-
Cena za postavitev na strani 3

1 KUHINJA PO MERI

3 VGRADNA KUHINJA
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(02100000)

XXXL IZBIRA BARV

EKSKLUZIVNE PREDNOSTI 
KUHINJ

PEFC je znak naše 
zavezanosti k 
varovanju okolja in 
odgovornemu ravnanju 
s to pomembno 
surovino ter podpornim 
materialom. Garancija 
za ekološko ravnotežje 
naših gozdov.

ČLOVEK KOT MERA 
VSEGA. Optimalno 
prilagajanje prostoru 
in človeku z različnimi 
višinami ter globinami 
korpusov.

5 LET GARANCIJE. 
Garancija zajema 
korpuse omar, okovje, 
vodila za popolno 
izvlečenje in blažilce 
za predale, žičnate 
košare, steklene police, 
robove z dekorjem ter 
okrasne police, delovne 
plošče itd.

NAJVIŠJA KAKOVOST DO 
ZADNJE PODROBNOSTI. 
Zelo kakovostno obdelani 
korpusi, 19 mm debele 
police in konstrukcijske 
police, posredno prezrače-
vanje za visoke elemente za 
pripomočke – podrobnosti, 
ki poudarjajo visoko kako-
vost kuhinj Novel.

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

PRIMER CENE KUHINJA pribl. 245 X 305 cm

2 KUHINJA PO MERI

1.590,-
Cena za postavitev 

 na strani 3

GRATIS3)

POMIVALNI STROJ
Pri nakupu lesenega dela kuhinje  
v vrednosti nad 2.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS4)

4) Pojasnila na zadnji strani.

Slika je simbolična.

(08350400/01)

KUHINJSKI ROBOT
Vključno s 6 delnim  
dodatnim priborom
Pri nakupu lesenega dela  
kuhinje v vrednosti nad 3.000 €.
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FUNKCIONALNE IN PRIROČNE PREDNOSTI KUHINJ
Elektromehanski 
odpiralni sistem 
EASYS zagotavlja 
večje udobje pri 
odpiranju hladilnikov 
in zamrzovalnikov - še 
posebej v brezročajnih 
kuhinjah. Z nežnim 
pritiskom na
fronto se vrata 
odprejo dovolj široko, 
da lahko ročno
odprete preostanek 
izbrisati. Če vrata niso 
popolnoma zaprta, 
se ponovno zaprejo 
sama.

Servo pogon za stenske omarice z vrtljivimi in 
dvižnimi vrati. Rahel dotik na integrirano stikalo v 
trupu omare, preko brezžičnega omrežja samodejno 
odpre/zapre vrata.

Organizacijski 
modul za odprte 
police v črnem 
grafitu za navpično 
in vodoravno 
pozicioniranje.

Da delovna površina 
zasede manj 
prostora, lahko 
univerzalni rezalnik 
zložite in shranite v 
predal

Spodnja omarica z izvlečno mizo zagotavlja 
rešitev pri varčevanju prostora za majhne kuhinje. 
Razpoložljive širine: 50, 60 in 90 cm.

Stenska omarica z izvlečnima policama za 
ergonomski dostop.

(04530000)

1 KUHINJA PO MERI

1.790,-
Cena za postavitev 

 na strani 3
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XXXL IZBIRA BARV

IZKORIŠČEN VSAK  
CENTIMETER PROSTORA

IZVLEČNA MIZA  
ZA DVE OSEBI

1 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)

1

2 Kuhinjo po meri v podeželskem stilu odlikuje vrhunska nemška kakovost in 
dizajn. Fronte v barvi magnolije izražajo toplino in domačnost. Velika izbira 
elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu prostoru in 
potrebam. (04531045/88)

2

2.190,-
Cena za postavitev na strani 3

HVALA, KER NAM ZAUPATE
Dokazano najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.5)

2 KUHINJA PO MERI

XXXL KREDIT

DO 60 OBROKOV
BREZ OBRESTI (EOM = od 2,06 %)
Dodatna pojasnila na zadnji strani.

3

4
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MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

1 Kuhinja po meri, možnost izbire različnih barv lakiranih front. Velik nabor 
elementov vam omogoča, da kuhinjo z lahkoto prilagodite svojim potrebam in 
prostoru. (18710327/01)

1

2 Kuhinjski blok, dim. 325 X 185 cm. Fronte v barvi magnolije v kombinaciji 
s hrastom. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni stroj in 
mikrovalovna pečica za doplačilo. 3.723,- 1.490,- (18710146/09)

2

1.390,-
Cena za postavitev na strani 3

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

- PEČICA/A
- HLADILNIK Z  

ZAMRZOVALNIKOM/A+
- NAPA/D
- POMIVALNO KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

2 KUHINJSKI BLOK

1 KUHINJA PO MERI

1.490,-
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POPUST

20%389,-
489,-

1.990,-
4.249,-

- POMIVALNI STROJ/A
- STEKLOKERAMIČNA  

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

1 Kuhinjski blok, dim. 360 cm. Bele fronte v kombinaciji kremno belim korpusom in delovno ploščo 
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.  
4.249,- 1.990,- (11630002/01)

1

2 Kuhinjski blok, cena za leseni del v barvi sonoma/
bela sijaj, dim. 260 cm. Bela tehnika za doplačilo. 
489,- 389,- (05860075/03)

2

NA 
ZALOGI

NA 
ZALOGI

2 KUHINJSKI BLOK

1 KUHINJSKI BLOK



LSI02-9-f 

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 11. 2. do 2. 3. 2019 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 artiklov 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 salonu. 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, artiklih 
v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. Popusti veljajo za nakup izbranih modelov priznanih blagovnih znamk kuhinj in se obračunajo glede na maloprodajni 
cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. 3) Akcija GRATIS POMIVALNI STROJ velja za naslednje modele: Gorenje GV 61010 ali GV 51010 ali BOSCH SMV 25AX00E ali BEKO DIN 14211, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 2.000 €. 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 CENA in SUPER 
CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 4) Akcija GRATIS kuhinjski robot s 6-delnim dodatnim priborom velja za model: 08350400/01, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 3.000 €. 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 CENA in SUPER CENA. Ne velja za kuhinjske 
bloke z vključeno belo tehniko. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih poslovalnicah. 5) 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. Z Jubilejno ceno so označeni izbrani artikli iz našega asortimana, ki so vključeni v akcijo praznovanja letošnje 70 letnice Lesnine.

LJUBLJANA, Center BRDO, 
C. na Bokalce 40

MARIBOR, Tržaška c. 33
LEVEC, Petrovče; Levec 71a

VRTOJBA, pri Novi Gorici,  
Mednarodni prehod 10

KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 67
KRŠKO, Cesta krških žrtev 137a

JESENICE, Cesta železarjev 4b
KOPER, Ljubljanska c. 5a

MURSKA SOBOTA, Bakovska c. 1
NOVO MESTO, Ljubljanska c. 26

www.xxxlesnina.si

 XXXL KREDIT Obrestna mera: 0 %. Najnižji znesek: 300,00 €, najvišji znesek: 10.000,00 €, minimalni obrok: 40,00 €, prvo plačilo: najmanj v višini  
 obroka, vključeno plačilo stroškov: takoj preko POS-a, stroški odobritve: 1,00 %, stroški zavarovanja: 4,00 %. Dodatna pojasnila na prodajnih mestih.

Informativni izračun

Znesek kredita Doba odplačila v 
mesecih

Stroški 
odobritve 

Stroški 
zavarovanja

Fiksna obrestna 
mera Mesečni obrok Skupni znesek 

kredita EOM

1.000,00 € 24 10,00 € 40,00 € 0 % 41,67 € 1.050,00 € 5,09 %
2.000,00 € 48 20,00 € 80,00 € 0 % 41,67 € 2.100,00 € 2,57 %
3.000,00 € 60 30,00 € 120,00 € 0 % 50,00 € 3.150,00 € 2,06 %

Cenjene kupce vabimo, da si izdelke pred nakupom ogledajo v najbližjem Lesnininem salonu:

- ENERGIJSKI RAZRED A++
- Inverter PowerDrive motor
- Hiter program 15 min.
- Avtomatsko odpiranje vrat
- Total Aquastop
- Inox kad
(01110856/54)

- Energijski razred A+
- Hladilnik: 189 l
- Zamrzovalnik: 71 l
- Mehansko upravljanje
- FrostLess  

(50 % manj ledu)
- LED-osvetlitev
- Varčevalni program EcoMode
- Predal CrispZone z regulacijo 

vlage
- HiddenSpace  

(dodatni prostor)
- SpaceBox
(01110854/43)

INDUKCIJSKA PLOŠČA
Upravljanje na dotik
- Zaščita pred prevretjem
- Časovnik
- Tiho delovanje
- Otroška zaščita
- Povečana moč
(01110170/01)

PEČICA S PIROLIZO  
Mehko zapiranje vrat
- Volumen: 63 l
- Pogrezljivi gumbi
- Dvojna osvetlitev
- Dvonivojska delno izvlečna vodila
- Pločevina odporna na prstne odtise
(01110139/01)

- Širina: 60 cm
- Št. hitrosti: 3
- Pločevina, odporna  

proti prstnim odtisom
- Pretok: 372/570 m3/h
- Osvetlitev: 2 X 40W
(01110850/25)

499,90

419,-

549,-

399,-
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