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NAKUPUJTE 24/7

Velja od 6. 5. do 18. 5. 2019

ODKRIJTE SVET OTROŠKEGA VESELJA

NOVO V LESNINI

JUBILEJNI BON
ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
10EUR

10€

Unovčljiv pri nakupu nad 100,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

JUBILEJNI BON
ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

36 OBROKOV

BREZ OBRESTI (EOM = od 3,41 %)
Dodatna pojasnila na zadnji strani.

JUBILEJNI BON
ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
100EUR

50€ 100€

Unovčljiv pri nakupu nad 500,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

XXXL KREDIT
DO

XXXL KODA:
50EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 1.000,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

XXXL POPUST

-12%

1)

NA IZDELEK
PO IZBORU
Pojasnilo na zadnji strani.

1)

PRAKTIČNI IN MODERNI VOZIČKI ZA UDOBJE NA SPREHODIH
399,-

1 OTROŠKI VOZIČEK „RESEA“

349,-

4-DELNI SET

249,-

219,-

VKLJUČNO S KOŠARO
ZA NOVOROJENČKA
IN ŠPORTNIM DELOM

VKLJUČNO Z OG
RODJEM, ŠPORTN
IM
DELOM, AVTOSE
DEŽEM – LUPINICO
TER KOŠARO ZA
NOVOROJENČKA

549,-

2 OTROŠKI VOZIČEK „NUOVA“

499,Set otroškega vozič
ka
nastavljiv naslon za „SHOPPER TRIOSET SLX“, ogrodje iz
aluminija, sprednja
no
kolesca vrtljiva za
do 15 kg. Set vsebu ge, parkirna zavora, 5-točkovni varno
360°,
je: ogrodje, športn
stni pas, primeren
i
za otroke od rojstv
del, lupinico, 0+ (0–
košaro ter držalo za
a pa vse
13 kg), košaro za no
lonček. (19110075/01
)
vorojenčka, nakupo
valno
VKLJUČNO S KOŠARO
ZA NOVOROJENČKA
IN ŠPORTNIM DELOM

899,-

699,-

VKLJUČNO Z OGRODJEM VOZIČKA,
ZA
ŠPORTNIM DELOM TER KOŠARO
NOVOROJENČKA
2-DELNI SET

699,-

599,-

, set vsebuALSA 4 DIAMOND“
Otroški voziček „S l in košaro za novorojenčka.
i de
je: ogrodje, špor tn pas, vrtljiva enojna napihljii
tn
os
rn
va
ni
ov
5-točk
nastavljiv hrbtni
, brezstopenjsko
va kolesa za 360°
. (30300045/01)
ge
no
iva opora za
naslon ter nastavlj

športni del in košaro
set vsebuje: ogrodje vozička iz aluminija,
ter vrečo za noge.
Set otroškega vozička „LADENA“, 2/1,
o
košar
lno
pova
naku
eko,
prevl
o
torbo, dežn
za novorojenčka, vključno s previjalno
(48120041/01)

1

Otroški voziček „RESEA“, set vsebuje ogrodje, športni del in košaro za novorojenčka. Naslon za hrbet
nastavljiv v tri položaje, 5-točkovni varnostni pas, nastavljiva opora za noge. Vključno z dežno prevleko, senčnikom, nakupovalno košaro in adapterjem za lupinico (primeren za lupinico Maxi Cosi in Cybex).
(90330054/01)

2

2

Otroški voziček „NUOVA“, primeren za otroke od rojstva do 20 kg. Hrbtni naslon nastavljiv v tri položaje,
velika kolesa, vrtljiva za 360°, parkirna zapora, nastavljiva opora za noge, nakupovalna košara, dežna prevleka in adapter za otroško lupinico Maxi Cosi. (90330044/02,03)

IN AKTIVNI PROSTI ČAS
1.090,-

899,-

,
RODJEM VOZIČKA
VKLJUČNO Z OG
TER KOŠARO ZA
M
LO
DE
IM
TN
ŠPOR
NOVOROJENČKA

89,90

1 OTROŠKI
VOZIČEK BUGGY
„EXPLORER“

69,90

2 OTROŠKI
VOZIČEK
„VISION“

159,-

89,90

vljiva opora za
štiri položaje, nasta
naslon nastavljiv v
l in košaro za
T“,
de
i
AR
rtn
OD
špo
WO
je,
E
IM
rod
ka „SPORT
vsebuje: og
Set otroškega vozič 360°, 5-točkovni varnostni pas. Set
a za
noge, kolesa vrtljiv
002/01)
120
(48
.
čka
jen
do

749,-

POPUST

549,- 26%
VKLJUČNO S KOŠARO
ZA NOVOROJENČKA
IN ŠPORTNIM DELOM

Otroški voziček „VOLETTO PREMIUM“
, naslon za hrbet nastavljiv v 4 polož
aje, možnost spuščanja opore
za noge, 5-točkovni varnostni pas. Vklju
čno z ogrodjem za otroški voziček, šport
nim delom, košaro za
novorojenčka, nakupovalno košaro, dežn
o prevleko ter previjalno torbo. (48120
023/01)

1

Otroški voziček - buggy „EXPLORER“, ogrodje iz aluminija, premična dvojna kolesa, 5-točkovni varnostni
pas, nastavljiv hrbtni naslon in nastavljiva opora za noge. (49400379/01-02)

2

Otroški voziček „VISION“, lahko ogrodje iz aluminija, sedalni del nastavljiv v 3 položaje, nastavljiva opora
za noge, 5-točkovni varnostni pas in vrtljiva sprednja kolesa, primeren za otroke od 4 do 36 mesecev.
(46940001/03-04)

149,-

119,-

Otroški voziček
„LITE WAY“, ogro
dje iz aluminija, prevleka iz
poliestrskih vlake
n, nastavljiv naslon za hrbe
tv
EVA-kolesca za 36 pet položajev, vr tljiva
0°
nakupovalna koša , 5-točkovni varnostni pas,
ra. (41680
198/40;0151/04)
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ZA VARNO IN PRIJETNO VOŽNJO
1 OTROŠKI AVTOSEDEŽ –
LUPINICA „PEBBLE PLUS“

219,-

199,-

549,-

VRTLJIV SEDEŽ

2 OTROŠKI AVTOSEDEŽ
„SIRONA S I-SIZE“

ZA 360°

449,-

449,-

359,Otroški avtosedež
„DUALFIX I-SIZE“,
primeren za otroke
nastavljiva dolžina
od 0
pasu in višina naslo
na, sistem Isofix, sne do 18 kg oz. do 4 let, 5-točkovni varno
stni pas,
mljiva in pralna pre
vleka do 30 °C. (19060
059/04)

279,-

249,-

359,-

319,-

III SICT“,
ž „ADVANSAFIX
Otroški avtosede
secev do 12 let),
me
9
d
/o
kg
6
–3
skupina 1/2/3 (9 i pas, snemljiva in pralna
tn
5-točkovni varnos stavljiv naslon, sistem
na
prevleka, po višini
)
Isofix. (19060008/01

sti oz. 15–36 kg),
, skupina 2-3 (od 3,5 do 12. leta staro
Otroški avtosedež „KIDFIX II XP SICT“
snemljiva in pralna prevleeh,
stran
obeh
na
ta
zašči
a
i del, bočn
po višini nastavljiv naslon za glavo, hrbtn
ka, sistem Isofix. (19060195/03,02)

1

Otroški avtosedež – lupinica „PEBBLE PLUS“, 0+ (0–13 kg), integriran sistem pasov, nastavljiva dolžina
pasu, po višini nastavljiv naslon za glavo, hitra ter preprosta montaža v avto z varnostnim pasom.
(44580004/01;0003/01)

2

4

Otroški avtosedež „SIRONA S I-SIZE“, skupina 0+/1 (0–18 kg/od 0 mesecev do 4 let), 5-točkovni varnostni
pas, po višini nastavljiva opora za glavo, nastavljiv položaj za sedenje in spanje, lahko je obrnjen v obe
smeri, snemljiva in pralna prevleka, sistem Isofix. (44480052/02)

ZA VARNO IN PRIJETNO VOŽNJO
369,-

POPUST

289,- 21%

1 OTROŠKI AVTOSEDEŽ „COSMO“
SNEMLJIVA IN
PRALNA PREVLEKA

79,90

69,90

XXXL IZBOR MOTIVOV

2 OTROŠKI AVTOSEDEŽ
„YOUNIVERSE

199,-

169,NAGIB SEDEŽA

usa,
), prevleka iz bamb

mesecev do 12 let
2/3 (9–36 kg/od 9
N PRO“, skupina 1/
TA
690083/04)
„TI
(19
ež
.
ed
fix
Iso
tos
av
tem
Otroški
čita, sis
položaje, bočna zaš
sedež nastavljiv v 3

349,-

289,299,-

239,-

Otroški avtosedež „IZI FLEX FIX I SIZE“
, skupina 2/3 (od 3. do 12. leta starosti
oz. 15–36 kg), snemljiva in
pralna prevleka, po višini nastavljiv naslo
n za glavo, zaščita pred bočnimi trki, siste
m Isofix. (68930072/01,02)

1

Otroški avtosedež „COSMO“, skupina 0+, 1 (od 0 do 18 kg), 5-točkovni varnostni pas, ergonomsko oblikovan
sedež, snemljiva in pralna prevleka, nastavljiv naklon, vzglavnik za dodatno udobje. (30300007/03,04)

2

Otroški avtosedež „YOUNIVERSE“, skupina 1/2/3 (9–36 kg/od 9 mesecev do 12 let), 5-točkovni varnostni pas, nagib
sedeža v tri položaje, skupaj nastavljiv naslon za glavo in nastavljivi pasovi po višini, ergonomsko oblikovan sedež,
montaža v avto z varnostnim pasom. Otroški avtosedež „YOUNIVERSE FIX“, skupina 1/2/3 (9–36 kg/od 9 mesecev
do 12 let), 5-točkovni varnostni pas, nagib sedeža v tri položaje, skupaj nastavljiv naslon za glavo in nastavljivi pasovi po višini, ergonomsko oblikovan sedež, montaža v avto s sistemom ISOFIX 269,- 219,-. (41680400/09;0220/01)

Otroški avtosede
ž „PALLAS S-FIX“
, sk
1/2/3 (9–36 kg/o
d 9 mesecev do 12 upina
varnostna miza,
let),
nastavljiv položaj
za spanje in
sedenje, po višini
nastavljiv sedež,
bočna zaščita
z obeh strani, sis
tem isofix. (44480
024/02-04)
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UREJEN, VAREN IN ZABAVEN PROSTOR
9,99

1 OTROŠKA NAPENJALNA RJUHA

7,99

2-DELNI SET

349,-

299,-

60 X 120 ali
70 X 140 cm

159,-

Omara za oblačila

129,Otroška posteljica,
60 X 120 cm

2 OTROŠKA
POSTELJNINA

99,90

179,-

POPUST

149,-

59, 40%
90

Previjalna komoda

Otroška soba „PIR
AT“, les-bukev, bele
ba
vključno s posteljn
im dnom. Previjaln rve. Otroška posteljica, 60 X 120 cm
, nastavljiva po viš
a komoda, vključno
dvodelna. (30300072
ini,
s previjalnim nasta
/01-03)
vkom. Omara za ob
lačila,
100% BOMBAŽ
4-DELNI SET

99,90

79,90

299,NASTAVLJIVO
NASLONJALO

249,-

73 X 56 X 101 cm
ANJA

FUNKCIJA ZIB

: bukev,
X 56 X 101 cm, les
Stol za dojenje, 73
ko iz kakovostnih
vle
pre
s
,
ne
pe
iz
udobne blazine
slonjala, funki nastavljivega na
mikrovlaken. Zarad ega stola za noge zagotavlja
tn
cije zibanja in doda sedenje. Stol je na voljo v
no
udobno in sprošče
001/03,04)
natur barvi. (89760
sivo-beli ali belo-

6

: 1 miza, klop in 2 stolčka.

, les: bukev v beli barvi. Set sestavljajo
Otroška sedežna garnitura „ATHENA“
(81020001/01;62390003/01)

1

Otroška napenjalna rjuha, 2/1, primerna za posteljico 60 X 120 ali 70 X 140 cm, 100% bombaž, na voljo v
različnih barvah, pralna do 40 °C. (79600023/02-05)

2

Otroška posteljnina, 4/1, v beli-bež barvni kombinaciji, motiv medvedkov. Set vsebuje: Posteljnino 2/1 in
obrobo za posteljico iz bombaža ter baldahin iz poliestrskih vlaken. Set vzglavnika in prešite odeje „ARIELLE“, 40 X 60/100 X 135 cm, prevleka iz 100% bombaža – satena, oplemenitena z aloje vero, polnilo iz 30 %
tencela in 70 % dakrona, pralen do 60 °C 59,90 39,90. (90320028/01;68570019/01)

ZA POPOLNO UDOBJE IN UGODJE VAŠEGA MALČKA
POPUST

199,-

149,- 25%

1 PRENOSNA POSTELJICA

39,90

ZLOŽLJIVA

60 X 120 cm

XXXL IZBOR BARV

2 OTROŠKA
POSTELJICA
„GROW UP“

599,-

POPUST

449,- 25%
64 X 84 X 90 cm

aža, drogom za

bomb
ico, posteljnino iz

etn
, les, vključno z vzm
ih, 89 X 60 X 79 cm
Posteljica na koles
)
/05
075
om. (45070
baldahin in baldahin

449,99,90

Otroška posteljic
a
120 X 60 cm

219,-

199,-

Previjalna komoda
48 X

Otroški stolček za hranjenje „MOON
2“, revolucionaren in inovativen dizaj
n, nastavljiv po višini ter v
ležeči položaj, z varnostnim pasom in
s snemljivim pladnjem. Stolček, ki raste
z vašim otrokom. Usnjena
blazina in nastavek za noge za doplačilo
. (85420
026/09)

1

90 X 83 cm
Otroška postelji
ca „DREWE X“, 12
0 X 60 cm,
les: bor, kombina
cija bele in sive ba
rv
tivom medvedka
ali žirafe, višinsko e, z monastavljivo
dno ter snemljiv
a prečka, za nemo
ten vstop in
izstop vašega ma
lčka. Previjalna
komoda „DREWE X“, 48 X 90 X
83 cm, les, s 3 pr
edali,
s previjalnim nasta
vkom. (88600064/03 vključno
,04)

Prenosna posteljica, 60 X 120 cm, jeklo, najlon, zložljiva, različne barvne kombinacije.
(84850004/01;0002/03;49400267/07,08)

2

Otroška posteljica „GROW UP“, izdelana iz lesa bukve, v beli ali sivi barvi, primerna za otroke od rojstva
do 48 mesecev. Začetna velikost posteljice je: 90 X 83 X 64 cm, nato jo lahko spremenite v dimenzijo 90 X
126 X 90 cm, nastavljiva tudi po višini. Posteljica vsebuje: 2 letveni dni za posteljico, 2 vzmetnici, 2 rjuhi in
podaljške, ki spremenijo posteljico iz majhne v večjo. (49400138/01;0384/01)
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OTROŠKA ZABAVA Z VELIKIM NASMEHOM
299,-

199,- 33%

149,-

99,90

DALJINSKO UPRA
VLJANJE

POPUS T

120 X 70 X 60 cm

SVETLOBNI IN ZV
OČNI UČINKI

Avto na daljinsko
upravljanje „MERCE
DES
je na akumulator ali
na bater ije, 30 W, 12 GLA“, 120 X 70 X 60 cm, delovanX AAA (nista vključ
eni), MP3-priključek V, za uporabo potrebne bater ije 2
, varnostni pas. Igr
malčke od 9 mesec
ača je primerna za
ev do maksimalno
30 kg. (47040001/02
)

a
i pogon, kakovostn
44 X 63 cm, na nožn
X
2
ež,
18
sed
X“,
iv
vlj
MA
sta
ER
Traktor „BUILD
in priklopnikom, na
šaro, nakladalcem
umetna masa, s ko
000099/01)
(45
j.
pre
na
let
od 3
primeren za otroke

19,99

29,99

34,90

9,

12,99

POPUST

POPUST

99

19,99
18-DELNI SET

50%

62%

Vrtiljak za otroško posteljico, Ø 34 cm, poliestrska vlakna, Sestavljanka „HEART & STAR“, 18/1, za kos, 32 X 32 cm,
umetna masa, z zabavnimi malimi igračkami in melodijo.
EVA-pena, v belo-sivi barvi, primerno za otroke od 10
Šotor za igranje „TIPI“, 100 X 100 X 130 cm, 100%
(87450004/09)
mesecev naprej. (30720004/01)
poliestrska vlakna, v natur-zeleni barvi. (74610015/01)
69,90

49,90

149,-

39,

29,90

90

89,90

POPUST

42%
9 MELODIJ
Z ZVOČNIMI EFEKTI

Igralni center „HENRY“, 80 cm, 100% poliestrska vlakna, v sivo-belo-rumeni barvni kombinaciji, z igračkami.
(87690015/10)

Gugalni konjiček, 74 X 30 X 64 cm, primerno za otroke
od 18 do 60 mesecev oz. do 30 kg, potrebne baterije AA
(niso vključene). (80860015/02;0016/02;0013/02;0018/01,02)

Gugalni ležalnik, primeren za otroke do 11 kg, nastavljiv položaj za ležanje, šest stopenj hitrosti guganja,
potrebne baterije 4 X 1,5 V (niso priložene). (87040010/02)

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

Doba odplačila v
mesecih
24
30
36

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 %

LJUBLJANA, Center BRDO, C. na Bokalce 40 LEVEC, Petrovče; Levec 71a VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10 MARIBOR, Tržaška c. 33
JUBILEJNI BON ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

10€

XXXL
KODA:10EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 100,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

JUBILEJNI BON ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

50€

XXXL
KODA:50EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 500,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

JUBILEJNI BON ZA TAKOJŠNJI POPUST
(v prodajnih centrih in spletni Lesnini)

XXXL
KODA:1000EUR

100€

Unovčljiv pri nakupu nad 1.000,- EUR. Pojasnilo na zadnji strani.

Akcija BON ZA TAKOJŠNJI POPUST velja za
prodajo iz zaloge in novo sklenjena naročila ter
je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne velja za artikle v trenutnih oziroma
se akcije izključujejo in za artikle, označene
z XXXL NAJBOLJŠA CENA, JUBILEJNA CENA
ter blagovne znamke Alples, Dormeo, Mima,
Versace, Berkel in Smeg, niti za gospodinjske
aparate. Na eno osebo unovčljiv le en bon. Akcija velja od 6. do 25. 5. 2019.

LSI05-9-e

Artikli spremljajočega programa so dobavljivi v poslovnih enotah: Ljubljana – Brdo, Levec, Maribor in Nova Gorica.
Cene v katalogu so v € in veljajo od 6. 5. do 18. 5. 2019 oziroma do odprodaje zalog. Prečrtane cene so maloprodajne cene,
ki so veljale pred akcijo in bodo veljale po njej. Popust se obračuna 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 ni vštet 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. V skladu s prodajnimi pogoji Lesnine, ki so na voljo na
vseh prodajnih mestih. 1) Popust velja na artikle iz zaloge in ne velja za že znižane artikle, artikle v trenutnih akcijah ter
artikle, označene z NAJBOLJŠA CENA ter na blagovno znamko MIMA. Popusti se med seboj ne seštevajo. Z Jubilejno ceno
so označeni izbrani artikli iz našega asortimana, ki so vključeni v akcijo praznovanja letošnje 70-letnice Lesnine. Trajanje
Jubilejne cene niso terminsko vezane na trajanje kataloga.

www.xxxlesnina.si

