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NAKUPUJTE 24/7

Velja od 1. 4. do 20. 4. 2019
5)

NAJVEČ KUHINJ Z NAJBOLJŠIM
RAZMERJEM MED KAKOVOSTJO IN CENO

5)

BREZPLAČEN
IZRIS

3D

GRATIS
DOSTAVA IN
MONTAŽA
6)

JUBILEJNI BON
ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
100EUR

100€

Unovčljiv pri nakupu nad 1.500,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

36

XXXL
DO
OBROKOV
KREDIT BREZ OBRESTI (EOM = od 3,41 %)
Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS

3)

PEČICA

Pri nakupu
lesenega dela
kuhinje v vrednosti
nad 2.500 €.

GRATIS

4)

KUHINJSKI ROBOT
Vključno s 6-delnim
dodatnim priborom

Pri nakupu lesenega dela
kuhinje v vrednosti nad
4.000 €.

(16990210/01)

(08350400/01)

3) Pojasnila na zadnji strani.

4) Pojasnila na zadnji strani.

1 KUHINJA PO MERI
BREZPLAČEN
IZRIS

3D

2 KUHINJA PO MERI
BREZPLAČEN
IZRIS

3D

2

2.290,Cena za primer postavitve
desno zgoraj v opisu 7)

PRIMER POSTAVITVE 7)
Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

1.790,-

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

Cena za primer postavitve
desno zgoraj v opisu 7)

1

Kuhinjo po meri odlikujeta vrhunska nemška
kakovost in dizajn. Velika izbira elementov vam
omogoča postavitev kuhinje po svojih željah in
merah. Možnost naročanja v različnih barvah front,
korpusov in delovnih plošč. (04530074/88)
XXXL IZBIRA BARV

2

Kuhinja. Lakirane fronte v beli barvi. 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

EKSKLUZIVNE 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
poti. 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 prek brezžičnega omrežja samodejno
odpre/zapre vrata.

Dokazano najboljše
razmerje med
kakovostjo
in ceno.3)

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

(04530000)

HVALA, KER
NAM ZAUPATE

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

Že od leta 2013

3

1 KUHINJA PO MERI
BREZPLAČEN
IZRIS

3D

2 KUHINJA PO MERI
BREZPLAČEN
IZRIS

3D

4

1.990,Cena za primer postavitve
desno zgoraj v opisu 7)

PRIMER POSTAVITVE 7)

ORGANIZATORJI IZ MASIVNEGA LESA

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

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

1.790,Cena za primer postavitve
desno zgoraj v opisu 7)

POMIČNA BAR MIZA

1

Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška
kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali.
Optimalno prilagajanje prostoru in človeku s
korpusi v različnih višinah ter globinah. Na voljo
velika paleta barv front in korpusov. (21900030/03)

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
(21900147/88)

XXXL IZBIRA BARV

EKSKLUZIVNE PREDNOSTI
KUHINJ
REŠITVE PO MERI. Odprta
kuhinja z veliko prostora
za odlaganje, zabavne
rešitve tudi v najmanjših
prostorih, ali razkošna in
plemenita udobna kuhinja
– skupaj z Moderanom do
Vaše sanjske kuhinje.

IZRIS KUHINJ. Še nikoli
do zdaj ni bilo bolj
preprosto načrtovati
nove kuhinje. Kuhinje
Moderano se izrišejo
v rastru 13 cm. Zato je
možno popolnoma slediti
linijam in učinkovito
izkoristiti prostor v kuhinji.
INTEGRIRANO KORITO
V DELOVNO PLOŠČO za
eleganten videz in lažje
čiščenje.

JUBILEJNI BON
ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
100EUR

100€

6)

Unovčljiv pri nakupu nad 1.500,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

GRATIS

3)

PEČICA

Pri nakupu
lesenega dela
kuhinje v vrednosti
nad 2.500 €.

(16990210/01)
3) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS

4)

KUHINJSKI ROBOT

FRONTA,
NEOBČUTLJIVA
ZA PRSTNE ODTISE.

Vključno s 6 delnim
dodatnim priborom

GRATIS
DOSTAVA
IN
MONTAŽA

Pri nakupu lesenega dela
kuhinje v vrednosti nad
4.000 €.

XXXL
KREDIT
DO

36
OBROKOV
BREZ OBRESTI
(EOM = od 3,41 %)

(08350400/01)
(21900000)

4) Pojasnila na zadnji strani.

Pojasnila na zadnji strani.

5

1 KUHINJSKI BLOK
BREZPLAČEN
IZRIS

1.590,-

VKLJUČNO
z belo tehniko

IGNIS

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

3D

1

Kuhinjski blok, dim.
285 + 120 cm. Fronte
v barvi črnega hrasta.
Korpusi in delovne
plošče v antracit barvi.
Vključno z osnovno
belo tehniko Ignis.
Za doplačilo na voljo
različne barve front
in korpusov. 4.049,1.590,- (18710032/90)

2

Kuhinjski blok, 200
cm, v barvi bukve. 327,189,- (05860017/05)

3

Kuhinjski blok, dim.
360 cm. Krem fronte
v kombinaciji bele in
antarcit delovne plošče.
Vključno z mehkim
zapiranjem predalov,
pomivalnim koritom,
armaturo in belo
tehniko Beko. Artikel
je na zalogi v našem
centralnem skladišču
in dobavljiviv v roku 10
delovnih dni. 2.890,2.290,- (11630002/01)

2.890,-

3 KUHINJSKI BLOK

2.290,POPUST

20%
VKLJUČNO
z belo tehniko

BEKO

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

NA
ZALOGI

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

6

STENSKA NAPA ŠIRINE 90 cm

2 KUHINJSKI BLOK

189,NA
ZALOGI

PLITVI IN GLOBOKI PREDALNIK

VGRADNI HLADILNIK VIŠINE 88 cm

4 KUHINJSKI BLOK

2.190,-

POPUST

1.790,- 20%

VKLJUČNO
z belo tehniko

BEKO

-

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

4

Kuhinjski blok, dim.
270 cm. Fronta tontora
sijaj v kombinaciji
sivega korpusa in rjave
delovne plošče. Vključno
z mehkim zapiranjem
predalov, pomivalnim
koritom in belo
tehniko Beko. Artikel
je na zalogi v našem
centralnem skladišču in
dobavljiv v 10 delovnih
dneh. 2.190,- 1.790,-

NA
ZALOGI

7

POPUST

44%

1 ODPRTI PREDAL,
4 STEKLENE POLICE

6 STEKLENIH POLIC, LEDOSVETLITEV, STIKALO/
VTIČNICA

ZGORNJI PREDAL
S PREDALOM ZA
KOZMETIKO

BREZ ROČAJEV, ČRN ROČAJ, ALUMINIJ MAT ROČAJ

Kopalnica, prepriča z elegantnimi frontami, ki v vašo kopalnico vnesejo moderen dizajn in ustvarijo prostor za dobro počutje ter sprostitev. 2.890,- 1.590,- (18640153/01)

139,-

OSNOVNI SESTAV

589,-

STRANSKA OMARICA

159,-

OMARICE ZA UMIVALNIK
+ OGLEDALO + MIDI OMARA
+ SPODNJA OMARICA
+ STENSKA OMARA

Kopalniški set, v kombinaciji
bele sijaj in grafitne strukture,
palični ročaj v barvi aluminija.
Set je sestavljen iz: omarice za
umivalnik, dim. 55 X 62 X 28
cm, ogledala, dim. 68 X 60 X
10 cm, midi omare, dim. 137 X
33 X 28 cm, spodnje omarice,
dim. 82 X 33 X 28 cm, stenske
omare, dim. 68 X 33 X 28 cm.
Umivalnik za doplačilo. 214,139,- (19770088/10)

Kopalnica, v kombinaciji
hrasta ribbeck in sive.
Cena velja za osnovni
sestav: omarico pod
umivalnikom, širine
453 cm, s keramičnim
umivalnikom in zgornjo
omarico s tremi vrati z
ogledali, širine 1100 cm,
LED-osvetlitvijo , stikalom
in vtičnico. (19770198/02)

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 prek POS-a, stroški odobritve: 1,00 %, stroški zavarovanja: 4,00 %. Dodatna pojasnila na prodajnih mestih.

Informativni izračun

Doba odplačila v
mesecih
24
30
36

Znesek kredita
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

Stroški
odobritve
10,00 €
20,00 €
30,00 €

Stroški
zavarovanja
40,00 €
80,00 €
120,00 €

Fiksna obrestna
mera
0%
0%
0%

Mesečni obrok
41,67 €
66,67 €
83,33 €

Skupni znesek
kredita
1.050,00 €
2.100,00 €
3.150,00 €

EOM
5,09 %
4,09 %
3,41 %

Cenjene kupce vabimo, da si izdelke pred nakupom ogledajo v najbližjem Lesnininem salonu:
LJUBLJANA, Center BRDO,
C. na Bokalce 40

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

Akcija
BON
ZA TAKOJŠNJI
POPUST velja
za prodajo iz zaloge in na novo
sklenjena naročila ter je ni mogoče
upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne velja za artikle v trenutnih
oziroma iztekajočih se akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA, JUBILEJNA CENA,
ter blagovni znamki Alples in Dormeo, niti za gospodinjske aparate.
Na eno osebo unovčljiv le en bon.
Akcija velja od 1. 4. do 20. 4. 2019.

100€

JUBILEJNI BON ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
100EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 1.500,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

www.xxxlesnina.si
LSI04-9-c

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

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 1. 4. do 20. 4. 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: LESMMS 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 za 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 JUBILEJNA
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)
GRATIS PEČICA velja za model: BEB331110M 16990210/01, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 2.500 €. Akcija velja za na novo sklenjena naročila in je
ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in JUBILEJNA CENA. 4) Akcija GRATIS kuhinjski robot
s 6-delnim dodatnim priborom velja za model: MUM58224 08350400/01, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €. 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. 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. 6) GRATIS DOSTAVA IN MONTAŽA: pri nakupu lesenega dela kuhinje nad
1.500 €. Akcija velja za na 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. Oznaka na zalogi velja za izbrane izdelke iz kataloga. Artikli so na zalogi v našem centralnem skladišču in so dobavljivi v 7 delovnih dneh. Z Jubilejno ceno so
označeni izbrani artikli iz našega asortimana, ki so vključeni v akcijo praznovanja letošnje 70 letnice Lesnine.

