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NAKUPUJTE 24/7

Dobrodošli doma
Velja od 30. 3. do 22. 4. 2020

Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Nič ne vpliva na vizualno izkušnjo in vzdušje prostora bolj kot sama barva. 
Kombinirajte svetle s temnimi in tople s hladnimi barvami, da bo Vaša kuhinja edinstvena. Vgrajeni vrhunski materiali glede na 
pogoje, ki jih zagotavlja Lesnina, zagotavljajo petletno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. (15660317/88)

Kuhinja po meri DK309, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Nič ne vpliva na vizualno izkušnjo in vzdušje prostora bolj kot sama 
barva. Kombinirajte svetle s temnimi in tople s hladnimi barvami, da bo Vaša kuhinja edinstvena. Vgrajeni vrhunski materiali glede 
na pogoje, ki jih zagotavlja Lesnina, zagotavljajo petletno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. (15660317/88)

5)

NAJVEČJA PONUDBA KUHINJ Z NAJBOLJŠIM 
RAZMERJEM MED CENO IN KAKOVOSTJO 7)

1.580,-
3.526,-

CENA ZA PRIMER POSTAVITVE 
NA STRANI 3 7)

NA PRIZNANE BLAGOVNE 
ZNAMKE KUHINJ

XXXL POPUSTI

1) Pojasnilo na zadnji strani. 3) Pojasnilo na zadnji strani. 4) Pojasnilo na zadnji strani.

-55%DO 1) VGRADNA PEČICA 
BIM26310XC  
v vrednosti 319 €  
ob nakupu lesenega  
dela kuhinje v vrednosti
nad 2.000,- €.

INDUKCIJSKA
KUHALNA PLOŠČA
HI164400ATB v
vrednosti 249 € ob 
nakupu lesenega dela 
kuhinje v vrednosti  
nad 4.000 €.
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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 slog kuhinje, ki vam je všeč, 
barvne kombinacije ter potrebne 
funkcije, ki jih mora imeti vaša 
kuhinja.

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 asortimaja in velika paleta 
barv, skupaj z Lesnininim jamstvom 
najboljše cene, vam bodo zagotovo 
v pomoč pri zaključku nakupa.

Po zaključku nakupa se z vami 
dogovorimo za termin, da 
preverimo dejanske mere vašega 
prostora, načrtovanega za kuhinjo, 
stopinje kotov, kako so pozicionirani 
vtičnice, voda, plin, ploščice, okna in 
vrata. Meritev je brezplačna storitev 
in je odločilni korak pri naročilu vaše 
kuhinje.

Svetovanje1. Načrtovanje2. Izmera3.

IZDELAVA
PO MERI

KUHINJE PO MERI
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Kuhinjo, odlikujeta 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)

XXXL IZBIRA BARV

KUHALNA PLOŠČA IN NAPA–VSE V ENEM

PRAKTIČNI PANEL

DVIGNJENA PEČICA

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

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. 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 na uporabo.

„Kjer se dela, bo nered!“ Nedvomno 
je to res tudi pri montaži kuhinje. 
Zato storitev montaže vključuje 
tudi dobro očiščeno kuhinjo, tako 
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.

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 nova kuhinja 
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.

Dostava in montaža4. Predaja kuhinje6.Čiščenje5.

1.690,-
3.807,-

CENA ZA PRIMER 
POSTAVITVE V TEKSTU

55%
POPUST

NA PRIZNANE  
BLAGOVNE ZNAMKE  

KUHINJ

XXXL POPUSTI

1) Pojasnilo na zadnji strani.

-55%DO 1)

Dodatna pojasnila na zadnji strani.

DO 36  
OBROKOV

XXXL KREDIT

EOM = 0 % BREZ OBRESTI
BREZ SKRITIH STROŠKOV  

IN VIŠANJA CEN

2) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS
DOSTAVA IN MONTAŽA2)
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KUHINJE PO MERI

KUHINJE PO MERI

XXXL IZBIRA BARV

1.570,-
3.153,-

CENA ZA PRIMER 
POSTAVITVE NA STRANI 3 7)

50%
POPUST
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1: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakvost in dizajn. Vgrajeni 
vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku kot merilo vseh 
stvari. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (21900006/88)

2: Kuhinjo po meri odlikujeta vrhunska nemška kakovost in dizajn.Brezročjna 
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)

3: 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)

KUHINJE PO MERI

XXXL IZBIRA BARV

1.870,-
3.411,-

CENA ZA PRIMER 
POSTAVITVE NA STRANI 3 7)

45%
POPUST

1.790,-
3.564,-

CENA ZA PRIMER 
POSTAVITVE NA STRANI 3 7)

50%
POPUST

GRATIS3)

GRATIS4)

3) Pojasnilo na zadnji strani.

4) Pojasnilo na zadnji strani.

VGRADNA PEČICA 
BIM26310XC  
v vrednosti 319 €  
ob nakupu lesenega dela kuhinje 
v vrednosti  
nad 2.000,- €.

INDUKCIJSKA
KUHALNA PLOŠČA
HI164400ATB v vrednosti 
249 € ob nakupu lesenega dela 
kuhinje v vrednosti  
nad 4.000 €.
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1: Kotna kuhinja, dim. 245 X 225 cm,  je del blagovne znamke Celina, je moderna, s čistimi linijami in dovršenim dizajnom. Ponuja veliko shranjevalnega prostora, odli-
kuje pa jo praktična razporeditev. Kotna kuhinja ima predalnike in vrata s sistemom mehkega zapiranja. Del kuhinje so tudi aparati, kuhalna plošča in pomivalno korito. 
Pomivalni stroj za doplačilo (04530662/17)

1: Kotna kuhinja TONIO, dim. 245 X 225 cm,  je del blagovne znamke Celina, je moderna, s čistimi linijami in dovršenim dizajnom. Ponuja veliko shranjevalnega prostora, 
odlikuje pa jo praktična razporeditev. Kotna kuhinja ima predalnike in vrata s sistemom mehkega zapiranja. Del kuhinje so tudi aparati, kuhalna plošča in pomivalno 
korito. Pomivalni stroj za doplačilo (04530662/17)

2: Kuhinjski blok, brezročajna kotna postavitev  kuhinje, dim. 185 X 275 cm, v sivi barvi betona. Viseči elementi in korpus v beli mat barvi. Cena za leseni del. Osvetlitev,  
aparati in  zidna obloga za doplačilo. 2.890,- 1.090,- (18710246/15)

2: Kuhinjski blok BASE, brezročajna kotna postavitev  kuhinje, dim. 185 X 275 cm, v sivi barvi betona. Viseči elementi in korpus v beli mat barvi. Cena za leseni del. 
Osvetlitev,  aparati in  zidna obloga za doplačilo. 2.890,- 1.090,- (18710246/15)

2.390,-
5.990,-

1.  KOTNA KUHINJA

60%
POPUST

990,-
2.890,-

2.  KUHINJSKI BLOK

62%
POPUST

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

LEONARD
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3: Kuhinjski blok, dim. 315 cm (hladilnik levo). Lakirane masivne sive fronte. Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalni 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)

3: Kuhinjski blok FRAME NETTUNO 315 LEVA, dim. 315 cm (hladilnik levo). Lakirane masivne sive fronte. Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalni 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)

4: Kuhinjski blok, dolžine 270 cm. Fronte v beli barvi v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča v temnem kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za doplačilo. GRATIS 
pomivalno korito  velja za model: A LINE 7010035 760X435 L/D 14350002/12, in sicer pri nakupu kuhinje. 590,- 444,- (08870140/01)

4: Kuhinjski blok SPICE, dolžine 270 cm. Fronte v beli barvi v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča v temnem kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za doplačilo. 
GRATIS pomivalno korito  velja za model: A LINE 7010035 760X435 L/D 14350002/12, in sicer pri nakupu kuhinje. 590,- 444,- (08870140/01)

444,-
590,-

4.  KUHINJSKI BLOK

24%
POPUST

1.990,-
2.490,-

3.  KUHINJSKI BLOK

20%
POPUST

ODPRTI REGAL

MASIVNI LES

INTEGRIRANI ROČAJ

PREDALNIK

MEHKO ZAPIRANJE

+ GRATIS POMIVALNO KORITO

POMIVALNI STROJ

-	 POMIVALNI	STROJ/A
-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH5)

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH5)



Kopalnica, v beli barvi visoki sijaj. Možno naročanje po elementih. Cena za osnovni 
sestav: spodnja omarica z umivalnikom, dim. 80 X 49 X 46 cm, in zgornja omari-
ca z ogledali ter LED-osvetlitvijo, dim. 80 X 67 cm X 20 cm. Stranske omarice za 
doplačilo. 149,- 99,- (08870341/14-18)

LSI04-0-c

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 30. 3. do 22. 4. 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) Popusti in 
akcije v katalogu 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 izbranih modelov priznanih blagovnih znamk kuhinj in kopalnic  
in se obračunajo glede na maloprodajni cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. 2) GRATIS DOSTAVA 
IN MONTAŽA: pri nakupu lesenega dela kuhinje nad 1.500 €. Akcija velja za novo sklenjena naročila in 
je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko 
blagovnih znamk Xora in Italstyle. 3) GRATIS PEČICA velja za model: BIM26310XC  25560024/38, in sicer 
pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 2.000 €. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo 

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

tehniko. 4) Akcija GRATIS INDUKCIJSKA PLOŠČA velja za model: HI164400ATB 25560028/43, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €. Ne velja 
za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 7) 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. Največja ponudba kuhinj: na podlagi raziskave, ki je bila opravljena v mesecu marcu 2020.

Poskeniraj QR-kodo 
za digitalni katalog:

479,-
599,-

OSNOVNI SESTAV

20%
POPUST 279,-

398,-

OSNOVNI SESTAV99,-
149,-

199,-
259,-

44,-
64,-

49,-
84,-

Kopalnica, ki je del blagovne znamke Xora, je majhna, a funkcionalna. Izdelana je iz 
kakovostnih materialov. Očarala vas bo z naravnim videzom lesa. Kopalnico sestav-
ljata omarica, ki jo namestite nad umivalnik, in umivalnik s spodnjo omarico, širine 
82 cm. Tako vam nudi dovolj prostora za shranjevanje kozmetičnih pripomočkov. 
Stranska omarica za doplačilo. 599,- 479,- (28990026/02-03)

NA PRIZNANE  
BLAGOVNE ZNAMKE 

KOPALNIC

XXXL POPUSTI

1) Pojasnilo spodaj.

-33%DO 1)

Kopalnica, dim 100 cm, je del blagovne znamke 
NOVEL, ki se ponaša z izdelavo kakovostnega 
pohištva s prefinjenim dizajnom. Odlikujejo jo 
kakovostni materiali, površina elementov pa 
je zaščitena, kar omogoča, da voda ne prodira 
v notranjost materialov. Zunanjost kopalnice 
je v elegantni beli sijaj barvi, njeno odličnost 
pa dopolnjuje kakovostna LED-osvetlitev, ki 
omogoča varčnost pri porabi električne energije. 
Kopalnica je obogatena tudi z nepogrešljivim 
ogledalom. Kombinirajte jo z ostalim pohištvom 
iz enakega programa.

Kopalnica NV.068, dim 100 cm, je del blagovne 
znamke NOVEL, ki se ponaša z izdelavo 
kakovostnega pohištva s prefinjenim dizajnom. 
Odlikujejo jo kakovostni materiali, površina 
elementov pa je zaščitena, kar omogoča, da voda 
ne prodira v notranjost materialov. Zunanjost 
kopalnice je v elegantni beli sijaj barvi, njeno 
odličnost pa dopolnjuje kakovostna LED-
osvetlitev, ki omogoča varčnost pri porabi 
električne energije. Kopalnica je obogatena tudi 
z nepogrešljivim ogledalom. Kombinirajte jo z 
ostalim pohištvom iz enakega programa.

899,-
1.354,- 33%

POPUST

XXXL IZBIRA BARV

- OMARICA NAD
UMIVALNIKOM

- UMIVALNIK 
S SPODNJO
OMARICO

OSNOVNI  
SESTAV

ELEGANCA V NAJLEPŠI OBLIKI




