
Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS4)

4) Pojasnila na zadnji strani.

KUHALNA
PLOŠČA
Pri nakupu  
lesenega dela  
kuhinje v vrednosti  
nad 3.000 €.

(16990329/47)

INDUKCIJSKA

GRATIS3)

PEČICA
Pri nakupu  
lesenega dela  
kuhinje v vrednosti 
nad 2.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani.

XXXL KREDIT
DO 60 OBROKOV

BREZ OBRESTI  
(EOM = od 2,06 %)

Velja od 4. 3. do 23. 3. 2019

NAKUPUJTE 24/7
www.xxxlesnina.si

Kuhinja, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku  
s korpusi v različnih višinah in globinah. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (02100030/88)

REGAL + KOTNA 
PISALNA MIZA, 

VKLJUČNO S 
PREDALNIKOM

POPUST

75%
POPUST

50%

1.890,-
Cena za primer

postavitve na strani 3

(16990210/01)

5)

KUHINJE Z NAJBOLJŠIM RAZMERJEM 
MED CENO IN KAKOVOSTJO 5)



2

POPUST

50%

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.

VELIKO ŠTEVILO BARV 
IN POVRŠIN. Umetni 
material/ultrapas/
folije/strukturirani lak/
lak mat/lak visoki sijaj/
fronte s površinami 
iz akrila/stekla/
masivnega lesa. 

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

ZAJAMČENA RAVEN 
KAKOVOSTI. Stalno 
zagotavljanje kakovosti, 
nenehni razvoj 
proizvodov in dobavitelji, 
ki lahko zagotavljajo 
visok standard 
kakovosti.

KUHINJA PO MERI
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REGAL + KOTNA 
PISALNA MIZA, 

VKLJUČNO S 
PREDALNIKOM

POPUST

75%
POPUST

50%

Kuhinja po meri, v skandinavskem stilu, kjer dom postane kraj dobrega počutja.  
Nordijska umirjenost izžareva sprednjo stran fronte v kristalno belem, oblikovana 
s hrastovim robom  ter  premazom anti-prstni odtis. Ustrezni ročaji in delovna 
plošča v toplem naravnem hrastu. (02100051/01)

EKSKLUZIVNE PREDNOSTI KUHINJ
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.

PRAVA VREDNOST ZA 
NAJBOLJŠO CENO. 
Zaupanje, visoka 
kakovost in popolnost 
do zadnje podrobnosti. 
Novel nudi ob tem še 
najboljšo ceno.

OPTIMALNA NOTRANJA 
UREDITEV. Od kotnih 
elementov z gibljivimi 
izvlečnimi policami Le 
Mans ali s predali za 
težke predmete pa vse 
do spodnjih predalov 
za spodnje elemente 
–  kuhinjo Novel lahko 
opremite popolno.

(02100000)

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

PRIMER POSTAVITVE 7)  

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

1.990,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)

PEČICA NA DOSEGU ROK

BELA ALI ČRNA MEHKA MAT BARVAV SODELOVANJU Z NARAVO

VGRADNI POMIVALNI STROJ

1.890,-
Cena za primer postavitve  

na strani 3
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1 KUHINJA PO MERI

2 KUHINJA PO MERI
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1 Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska 
nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski 
materiali in možnost izbire različnih front ter 
lesnih dekorjev. (04530519/88)

2 Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti s 
frontami v temno sivi barvi. Velika izbira elementov 
vam omogoča postavitev kuhinje po svojih željah 
in merah. Možnost naročanja v različnih barvah 
front,korpusov in delovnih plošč. (04530814/88)

XXXL IZBIRA BARV

PO VIŠINI NASTAVLJIVA MIZICA

XXXL IZBIRA REGA-
LNIH SISTEMOV

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

PRIMER POSTAVITVE 7)  

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

1.790,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)

GRATIS3)

GRATIS4)

PEČICA
Pri nakupu lesenega  
dela kuhinje v vrednosti  
nad 2.000 €.

KUHALNA PLOŠČA
Pri nakupu lesenega dela  
kuhinje v vrednosti  
nad 3.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani.

4) Pojasnila na zadnji strani.

Pojasnila na zadnji strani.

(16990329/47)

INDUKCIJSKA

XXXL KREDIT
DO 60 OBROKOV
BREZ OBRESTI (EOM = od 2,06 %)

(16990210/01)

1.690,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)
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1 Kuhinja po meri, odlikujeta 
jo vrhunska nemška 
kakovost in dizajn. Vgrajeni 
vrhunski materiali in 
možnost izbire različnih 
front iz masivnega lesa ter 
lesnih dekorjev.  (04530790/01)

1

2 Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti 
in dizajna. Zelene fronte v podeželskem stilu 
izžarevajo toplino in domačnost. Vgrajeni 
vrhunski materiali. Velika izbira elementov 
omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja 
vašemu prostoru.  (02100055/88)

2

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IDEJE ZA RAZLIČNE REŠITVE

XXXL IDEJE ZA RAZLIČNE REŠITVE

1 KUHINJA PO MERI

2 KUHINJA PO MERI

2.290,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)
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3 Vgradna kuhinja, v podeželjskem stilu. 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. (21900068/88)

3

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

PRIMER POSTAVITVE 7)  

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

HVALA, KER 
NAM ZAUPATE

Dokazano  
najboljše razmerje  
med kakovostjo  
in ceno.3)

3 KUHINJA PO MERI

2.390,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)

2.390,-
Cena za primer postavitve  

desno spodaj v opisu 7)
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KUHINJSKI BLOK1

KUHINJSKI BLOK2

1.490,-

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

1

1

Kuhinjski blok, dimenzije 330 X 150 +150 cm. 
Lakirane fronte v sivo modri barvi visoki sijaj. 
Korpusi in delovne plošče v barvi planinskega 
hrasta. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. 
Pomivalni stroj, zidne obloge in razsvetljava za 
doplačilo. Možnost izbire različnih barv korpusov 
in front za doplačilo. 5.161,- 1.990,- (18710141/29)

2 Kuhinjski blok, dimenzije 280 x 175 
cm. Lakirane fronte visoki sijaj v modri 
barvi v kombinaciji z lesnim dekorjem. 
Vključno z osnovno belo tehniko Ignis 
. Pomivalni stroj in mikrovalovna 
pečica za doplačilo. 3.858,- 1.490,- 
(18710141/17)   

2

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA BARV
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KUHINJSKI BLOK3

1.990,-

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

3 Kuhinjski blok, dim. 210 + 
120 cm. Fronte v krem barvi, 
korpusi v orehu. Vključno z 
osnovno belo tehniko Ignis. 
Pomivalni stroj in zidne 
obloge za doplačilo. 3.716,- 
1.490,- (18710146/22)

3

xxxlesnina.si

NAKUPUJTE 24/7
VLOŽEK ZA PRIBOR

VLOŽEK ZA PRIBOR

STEKLOKERAMIČNA 
KUHALNA PLOŠČA

STEKLOKERAMIČNA 
KUHALNA PLOŠČA

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

Pojasnila na zadnji strani.

XXXL KREDIT

DO

60
OBROKOV

BREZ OBRESTI  
(EOM = od 2,06 %)

1.490,-
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KUHINJSKI BLOK1

KUHINJSKI BLOK3 KUHINJSKI BLOK4

1 Kuhinjski blok, dimenzije 255 X 215 
+105 cm v beli barvi, kombinirani 
z rdečo. Vključno z osnovno belo 
tehniko Ignis. Kuhinjska napa 
za doplačilo. 4.483,- 1.790,- 
(18710146/38;0030/88)

1

3 Kuhinjski blok. Fronta hrast rivero grigio v 
kombinaciji z belo sijaj. Vključno z mehkim 
zapiranjem predalov, pomivalnim koritom, 
armaturo in belo tehniko Beko. Artikel je 
na zalogi v našem centralnem skladišču in 
je dobavljiv v roku 7 delovnih dni. 2.958,- 
1.479,- (11630006/02)

3

2 Kuhinjski blok, širine 280 
cm. Fronte v beli barvi v 
kombinaciji s pink. Cena za 
leseni del. Bela tehnika za 
doplačilo. 1.468,- 590,- 
(18710146/31)

2

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

1.479,-

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

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

IN ARMATURA

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

NA 
ZALOGI
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KUHINJSKI BLOK5

KUHINJSKI BLOK2

399,-790,-

1.790,-

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

xxxlesnina.si

NAKUPUJTE 24/7

4 Kuhinjski blok, dim. 320 cm. Fronte antracit 
v kombinaciji z belo mat barvo. Korpus in 
delovna plošča v barvi antracit. Cena za leseni 
del, bela tehnika in zidne obloge za doplačilo. 
1.859,- 790,- (18710146/44)

4

5 Kuhinjski blok, dimenzije 280 
cm. Fronte bela mat. Korpusi in 
delovne plošče v barvi hrasta. 
Cena za leseni del. 969,- 399,- 
(08870173/01)

5

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

590,-



LSI03-9-u 

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 4. 3. do 23. 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 PEČICA velja za model: BEB331110M 16990210/01, 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 in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. 
4) Akcija GRATIS INDUKCIJSKA PLOŠČA velja za model: IKB64301XB 16990329/47, 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 in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA.. 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:

49,-

29,-
85,-

49,- 59,- 79,-

99,- 59,-109,-

79,-

39,-

25,- 34,-

XXXL IZBIRA ELEMENTOV

87 X 87 X 35 X 60 cm
(05860076/08) 79,-

40 X 35 X 60 cm
(05860076/13) 29,-

60 X 35 X 60 cm
(05860076/05) 34,-

87 X 87 cm
(05860076/19) 109,-

80 X 55 X 83 cm
(05860076/16) 85,-

80 X 55 X 80 cm
(05860076/17) 59,-

60 X 55 X 83 cm, leseni del
(05860076/18) 49,-

60 X 58 X 210 cm
(05860076/06) 99,-

40 X 55 X 83 cm
(05860076/20) 59,-

60 X 55 X 83 cm
(05860076/21) 79,-

80 X 35 X 60 cm
(05860076/04) 39,-

80 X 35 X 60 cm
(05860076/11) 49,-

60 X 35 X 30 cm
(05860076/10) 25,-

Kuhinja, dimenzije 287 X 287 cm. Fronte v beli barvi, korpus v 
barvi hrasta. Cena za leseni del. Možnost naročanja po posameznih 
elementih.  1.341,- 699,- (05860076/88,04-06,08,10-11,13-14,16,21)

HITRO IN PREPROSTO KOTNI SESTAV: 
 287 X 287 cm699,-NAKUPUJTE 24/7

www.xxxlesnina.si


