www.xxxlesnina.si
NAKUPUJTE 24/7

Velja od 2. 9. do 21. 9. 2019

VRHUNSKE BLAGOVNE ZNAMKE
DODATKOV ZA DOM V AKCIJI
149,-

20%

119,-

POPUST

KOMBINIRANI JEDILNI SERVIS „TWIST“

VRHUNSK A
NEMŠK A K AKOVOST

30-DELNI SET, ZA 6 OSEB

Kombinirani jedilni servis „TWIST“, 30/1, za šest oseb, „Bone China“ porcelan, bela barva, primeren za pomivalni stroj in mikrovalovno pečico. (34074829)

-15% -20% -20%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE
VILLEROY & BOCH1)

XXXL POPUST
NA VSE SLIKE, OKVIRJE IN URE2)

XXXL POPUST NA DEKORACIJO
BLAGOVNE ZNAMKE AMBIA HOME2)

(VELJA TUDI NA ŽE ZNIŽANE ARTIKLE)

(VELJA TUDI NA ŽE ZNIŽANE ARTIKLE)

1) Popust velja na artikle iz zaloge in ne velja za že znižane artikle, artikle v trenutnih akcijah, na blagovno znamko Philips ter artikle, označene z NAJBOLJŠA CENA. Popusti se med seboj ne seštevajo.
2) Popust velja na artikle iz zaloge in velja tudi za že znižane artikle, ne velja za artikle v trenutnih akcijah, na blagovno znamko Umbra ter na artikle, označene z NAJBOLJŠA CENA.

49,90

39,90

VRHUNSK A
NEMŠK A K AKOVOST

17,99

38%

POPUST

10,99

SET KOZARCEV
„PUCCINI“, 18/1

TUDI ZA POMIVALNI STROJ

SET KOZARCEV „NOBLESSE”,
295 ali 375 ml

STEKLO

18-DELNI SET
KRISTALNO STEKLO
4-DELNI SET

Set kozarcev „PUCCINI“, 18/1, steklo, set vsebuje: 6 kozarcev za rdeče vino,
6 kozarcev za belo vino in 6 kozarcev za penino, primeren za pomivalni stroj.
(38131532)

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE LEONARDO1)

Ljubezen do stekla, ki traja že več kot 150 let, je razvidna iz vsakega
posameznega izdelka Leonardo. Leonardo je način življenja in ob vas je
od zajtrka do romantične večerje ob svečah. Nova tehnologija Teqton®:
• visoka transparentnost svetlobe • odporna proti udarcem • primerna za pomivalni stroj • primerna v gastronomiji • visoka vzdržljivost v
vsakdanji uporabi

Set kozarcev „NOBLESSE”, 4/1, 295 ali 375 ml, za sok ali vodo in viski, kristalno steklo, tudi za pomivalni stroj. (45460144;0143)

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE NACHTMANN1)

Nachtmann – kanček prestižnosti za vsak dan, z izbranim bavarskim kristalom. Dediščina bavarskega izdelovalca steklenih izdelkov ter ročno in
strojno izdelanega kristala sega dve stoletji nazaj. Naši stekleni izdelki
so na voljo po izjemno dostopni ceni. Dekorativni kozarci, pladnji, sklede, kozarci in namizni dodatki vrhunske kakovosti pa so izjemno cenjeni
pri strankah z vsega sveta, ki postavljajo slog in kakovost na prvo mesto.

199,-

VRHUNSK A
NEMŠK A K AKOVOST

30-DELNI SET

10,99

KOMBINIRANI
JEDILNI SERVIS
„MARIE LUISE“,

VRHUNSK A
NEMŠK A K AKOVOST

36%

POPUST

6,99
SERIJA IZDELKOV
„SANSSOUCI“,
KROŽNIK, Ø 21 cm

PORCELAN

KAKOVOSTEN PORCELAN

Kombinirani jedilni servis „MARIE LUISE“, 30/1, za 6 oseb, porcelan, primeren za pomivalni stroj. Set vsebuje po 6 globokih, plitvih in desertnih krožnikov,
6 skodelic za kavo s pripadajočimi krožniki. (31232303)

Serija izdelkov „SANSSOUCI“, porcelan, bele barve, okrogle oblike, z dekoracijo. Krožnik, Ø 21 cm; Ø 23 cm 12,99 8,99; Ø 26 cm 16,99 10,99. (35720550/01-03)

-15%

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE SELTMANN1)

Kot eden izmed redkih proizvajalcev porcelana, ki deluje po vsem svetu,
razpolaga Seltmann Weiden z bogatim znanjem – vse od visokotehnoloških izdelav do ročne umetnosti. Zanesljivost, fleksibilnost in okolju
prijazna tehnologija izdelave so pomembne prednosti, poleg tega pa
izdelke odlikuje pečat kakovosti „Made in Germany“.

2 1) Pojasnilo na naslovnici.

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE ROSENTHAL1)

V 130 letih se je razvilo podjetje Rosenthal z izjemno širokim spektrom
delovanja, ki s svojimi fascinantnimi znamkami v 97 državah po vsem
svetu danes sodi v sam vrh ponudnikov namiznih izdelkov, opreme in
darilnih izdelkov, ki jih odlikuje sodobno ter inovativno oblikovanje.

99,90

159,-

30%

129,-

POPUST

69,90

VRHUNSK A
NEMŠK A K AKOVOST

LONEC NA PRITISK
„VITAQUICK“,
30 X 24 X 40 cm, 6 l

LONEC NA PRITISK „SECURE 5
NEO“, 45 X 29 X 25,4 cm, 6 l

TUDI ZA INDUKCIJO

Lonec na pritisk „SECURE 5 NEO“, 45 X 29 X 25,4 cm, posoda s kapaciteto 6 litrov, s pokrovom za hitro kuhanje, nerjaveče jeklo 18/10, tudi za indukcijo. (67810420)

-20%

Lonec na pritisk „VITAQUICK“, 30 X 24 X 40 cm, posoda s kapaciteto 6 litrov,
s pokrovom za hitro kuhanje, nerjaveče jeklo, tudi za indukcijo. (37240684)

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE TEFAL1)

Blagovna znamka Tefal poklicne in ljubiteljske kuharske mojstre znova
in znova navdušuje s svojimi kakovostnimi linijami kuhinjskih pripomočkov. Zagotavlja vam bogato paleto posod in ponev, med katero boste
zagotovo izbrali tisto, ki bo ustrezala vašim kuharskim navadam. Znamka Tefal sledi sodobnim inovacijam, kar se odraža v dizajnu in kakovosti.

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE FISSLER1)

Fissler GmbH že več kot 170 let predstavlja prvovrstno posodo za kuhanje, ki jo odlikujeta visoka uporabnost in elegantno oblikovanje. Ponve,
lonci na pritisk, pekači in voki: izdelki Fissler se proizvajajo v kompleksnem postopku izdelave in zapustijo tovarno šele po strogem nadzoru
kakovosti. Najsodobnejša tehnologija in natančna izdelava zagotavljata
standard, cenjen po vsem svetu: „Made in Germany“.

89,90

39,90

69,90

29,99

SET POSOD „DIADEM“

SET POSOD „TURIN“

6-DELNI SET

BREZ PTFE

TUDI ZA INDUKCIJO

Set posode „DIADEM“, 3/1, kakovostno nerjaveče jeklo Cromargan® 18/10,
set vsebuje: tri posode različnih velikosti in kapacitet ter tri steklene pokrove, s
transtermičnim dnom. (37313299)

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE WMF1)

WMF vsakodnevno spremlja uživače s kakovostnimi, funkcionalnimi
inoblikovno lepimi izdelki, ki zadostujejo visokim zahtevam. Z WMF ob
strani bodo pripravljanje, kuhanje, obedovanje in pitje postali kulinarični vrhunec v vašem domu. Od priprave do izvedbe, vse do na popoln način pripravljenih kulinaričnih dobrot. WMF bo spremenil vsak trenutek v
nekaj posebnega – vse že od leta 1853.

Set posod „TURIN“, 6/1, alugus s premazom proti prijemanju. Set vsebuje tri
posode različnih velikosti in kapacitet ter tri steklene pokrove. Posoda je primerna tudi za indukcijo. (68760180)

-20%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNIH ZNAMK HOMEWARE
IN HOMEWARE PROFESSIONAL1)

Izdelki blagovne znamke Homeware so obvezna oprema vsakega gospodinjstva. Vsak ljubiteljski kuhar ve, da največkrat dlje časa kuhamo
kot jemo. Zato je prav, da vam gre tudi priprava dobro od rok in da se
pri tem zabavate. S kuhinjskimi pripomočki Homeware uspe vsaka jed.
Ker jemo tudi z očmi, vam Homeware nudi tudi široko izbiro porcelana,
kozarcev in druge posode za številne nepozabne večerje.
1) Pojasnilo na naslovnici.

3

40%

199,-

299,-

119,-

POPUST

50%

149,-

POPUST

ROČNO DELO

ROČNO TKANA
PREPROGA
„NORDIC“,
130 X 190 cm

ORIENTALSKA
PREPROGA
„HAMEDAN“,
pribl. 150 X 200 cm

XXXL IZBOR DIMENZIJ

velikost

namesto

zdaj

129,-

59,90
99,90

80 X 120 cm

velikost

namesto

zdaj

100 X 150 cm

199,-

80 X 150 cm

99,-

69,90

110 X 300 cm

299,-

149,-

160 X 230 cm

299,-

179,-

200 X 300 cm

699,-

349,-

Ročno tkana preproga „NORDIC“, 80 % volne in 20 % bombaža, odtenki rjave
barve, na voljo različne dimenzije. (46490018/54,61,64;0023/61,64)

-25%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA VSE
PREPROGE BLAGOVNE
ZNAMKE LINEA NATURA1)

Preproge znamke Linea natura so organski in trajni izdelki z visoko vrednostjo brez kompromisov pri videzu ter dizajnu. Zanesljivost, dolgotrajnost in visoka kakovost so glavne značilnosti preprog. Ker spoštujemo odgovoren in čist odnos do narave, so preproge izdelane iz naravnih
ter recikliranih materialov.

OVČJA VOLNA

Orientalska preproga „HAMEDAN“, 100% volna, ročno delo, na voljo različne
dimenzije. (51900231/61,53,57,84,72)

-30%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA VSE
ORIENTALSKE PREPROGE1)

Estetski vzorci in mitološka simbolika iz ene najstarejših držav človeštva:
Iran, Perzija – dežela ljudstev, civilizacij preprog. Klasične perzijske preproge odlikujeta kakovost in brezčasen dizajn. Perzijska preproga je
več kot le opremljanje stanovanja. Pomeni stik z orientalsko kulturo in
zgodovino. Indijske preproge so znane po pozornosti do detajlov in
predstavitvi realnih atributov, nekatere pa tudi po veliki gostoti vozlov.

50%

POPUST

19,99

9,99

KONČANA ZAVESA
„ROSE“, 135 X 245 cm

Končana zavesa „ROSE“, 135 X 245 cm, 100% poliestrska vlakna, cvetlični
vzorec, kombinacija roza in bele barve. (76960105)

-20%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE LEHA1)

Žaluzije, lamelne in panelne zavese, roloji in rafloroji, karnise ter pliseji so
vse bolj zaželen dekorativni dodatek, ki pomaga ustvarjati zgodbo vašega doma. LEHA – kakovost in strokovnost sta dve od glavnih značilnosti
te blagovne znamke. Sodobno oblikovanje in klasične linije njihovih izdelkov pričarajo lepši videz vašega prostora. Visoka kakovost materialov,
novosti in tehnologija za udobnejše in bolj funkcionalno bivanje.

4 1) Pojasnilo na naslovnici.

-20%

XXXL POPUST NA KONČANE
ZAVESE BLAGOVNE ZNAMKE
ESPOSA1)

Končane zavese blagovne znamke Esposa so namenjene dekoraciji ali
zasenčenju stanovanjskih ali poslovnih prostorov. V naši bogati ponudbi končanih in panelnih zaves različnih barv ter vzorcev boste zagotovo
našli tisto, ki bo po vašem stilu in okusu. Bodimo inovativni in kreativni
ter z dekorjem polepšajmo svoj prostor.

899,-

VKLJUČNO Z OGRODJEM
VOZIČKA, ŠPORTNIM
DELOM TER KOŠARO
ZA NOVOROJENČKA

699,-

SET OTROŠKEGA
VOZIČKA „LADENA“

359,-

299,-

OTROŠKI AVTOSEDEŽ
„ADVANSAFIX III SICT“

Otroški avtosedež „ADVANSAFIX III SICT“, skupina 1/2/3 (9–36 kg/od 9 mesecev do 12 let), 5-točkovni varnostni pas, snemljiva in pralna prevleka, po višini
nastavljiv naslon, sistem Isofix. (19060008/01)

Set otroškega vozička „LADENA“, set vsebuje: ogrodje vozička iz aluminija,
športni del in košaro za novorojenčka, vključno s previjalno torbo, dežno prevleko, nakupovalno košaro ter vrečo za noge. (48120041/01)

-15%

-15%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE
BRITAX RÖMER1)

Pri nakupu avtosedeža se je treba osredotočiti predvsem na varnost in
udobje vašega malčka. Avtosedež mora v prvi vrsti ustrezati predpisanim standardom in kupcem ponuditi še več. Blagovna znamka Britax
Römer je poznana po svojih nadstandardnih produktih, ki bodo zadovoljili še tako zahtevne.

69,90

Blagovno znamko Knorr-baby že od ustanovitve naprej prištevamo k
tistim proizvajalcem, ki pri funkcionalnosti, udobju, ergonomiji, kakovosti, varnosti ter ne nazadnje dizajnu in izbiri materiala izpolnjujejo visoke standarde. Z otroškimi in športnimi vozički Knorr-baby želijo osrečiti
vse starše. Za vsak življenjski slog in pogled na življenje imajo v ponudbi
natanko pravi model.

42%

129,-

POPUST

STROPNA LED-SVETILKA
„BILLOW“, 36 X 46 cm

VISEČA SVETILKA „BULB“
69 X 69 X 67,5 cm

Viseča LED-svetilka „BULB“, 69 X 69 X 67,5 cm, železo, 6 X 10 W/E 27 LEDSMD, energijski razred A+. (48730022/01)

XXXL POPUST NA
VISEČA SVETILA1)

Klasičen vir svetlobe in moderna dekoracija, ki pritegne poglede: viseče
svetilke poudarijo visoke prostore, razsvetlijo jedilne mize ali osvetlijo
posamezne predele stanovanja. Ob tem nevsiljivo ostanejo v ozadju, nekatere pa tudi same postanejo osrednji kos opreme. Naj gre za klasične
dizajne ali moderne interpretacije lestenca, viseče svetilke navdušujejo
v različnih materialih, oblikah in stilih.

45%

POPUST

69,90

39,90

-20%

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE
KNORR-BABY1)

Stropna LED-svetilka „BILLOW“, 36 X 46 cm, jeklo, akril, 1 X 30 W LED SMD,
2300 lm, 3000 K, energijski razred A+. (82270624/01)

-15%

XXXL POPUST NA
STROPNA SVETILA1)

Stropne luči so nepogrešljiv kos pohištva v vsakem domu. S svetlobo
lahko med drugim uravnavamo tudi naše počutje in videz prostora, zato
bodite pozorni pri njihovem nakupovanju. Izberite takšno, ki se bo lepo
ujemala s stilom, v katerem ste opremili svoje stanovanje, in pustite
prostoru, da zažari.

1) Pojasnilo na naslovnici.

5

14,95

33%

POPUST

9,99
RJUHA „BASIC“,
100 X 200 cm

XXXL IZBOR BARV
POLNILO KOMBINACIJA
PERJA IN PUHA

49,90

39,90

Z VŠITO ELEASTIKO

PREŠITA ODEJA
„MARJANA“,
140 X 200 cm

Prešita odeja „MARJANA“, prevleka iz 100% bombaža, polnilo iz 85 % perja
in 15 % puha, pralna do 40 °C. 140 X 200 cm, 560 g; 200 X 200 cm, 850 g 69,90
59,90. (89740030/01,02)

-20%

Rjuha „BASIC“, 100 X 200 cm, 100% bombaž, na voljo v različnih barvah,
pralna do 60 °C.

-30%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE SLEEPTEX1)

Ni lepšega, kot se zvečer zaviti v mehko in prijetno prešito odejo in se potopiti v čuten spanec. Z vzglavniki, odejami in prevlekami za vzmetnico, ki
prihajajo od blagovne znamke Sleeptex, vam je to udobje zagotovljeno.
Izbirate lahko med različnimi materiali, od naravnih pa vse do kakovostno
obdelanih mešanih vlaken, ki ustrezajo alergikom na hišni prah.

XXXL POPUST NA RJUHE BASIC
BLAGOVNE ZNAMKE SCHLAFGUT1)

Blagovna znamka Schlafgut je bila ustanovljena leta 1952 in se je razvila v eno izmed najbolj prepoznavnih znamk s področja spalne kulture.
Uporablja vrhunske materiale, ki so odlikovani s certifikatom Öko-Tex
Standardom 100 – Zaupanje v tekstil – in so brez škodljivih dodatkov.
Predvsem rjuhe so poznane po svojih pestrih in obstojnih barvah ter so
izdelane iz vrhunsko obdelanega bombaža.

149,-

119,-

100% BOMBAŽ - MAKO SATEN

PREŠITA ODEJA
„MEISTERKLASSE
UNO“, 135 X 200 cm

POLNILO OVČJA VOLNA

129,-

38%

POPUST

79,90
POSTELJNINA „CAPRI“,
60 X 80/140 X 200 cm

UDOBNA IN MEHKA

OVČJA VOLNA

Prešita odeja „MEISTERKLASSE UNO“, 135 X 200 cm, 1050 g, prevleka iz
finega bombaža - mako satena, polnilo iz visokokakovostne 100% ovčje volne,
pralna do 30 °C. (32790732/01)

-20%

(42100364/01,02)

-20%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE BILLERBECK1)

Za uspešen, kreativen in dinamičen dan morate poskrbeti že ponoči, saj
se z dobrim ter kakovostnim spancem naše telo regenerira in napolni s
svežo energijo. Vrhunski izdelki blagovne znamke Billerbeck poskrbijo
za udobno in kakovostno spanje. Njihova spalna kultura je zasnovana z
inovativno tehnologijo izdelave, s kakovostnimi materiali in s posluhom
za potrebe kupcev.

6 1) Pojasnilo na naslovnici.

Posteljnina „CAPRI“, 100% bombaž - mako saten, bež barve, pralna do 60
°C, na zadrgo. 60 X 80/140 X 200 cm; 2X 60 X 80/200 X 200 cm 279,- 179,-.

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE CURT BAUER1)

Posteljnina je oblikovana z izjemno kakovostjo, svilnatim leskom in
mehkobo ter odraža vaš prefinjen stil. Blagovna znamka Curt Bauer se
ponaša s široko paleto različnih vzorcev, ki so namenjeni predvsem klasično-elegantni podobi vašega doma.

29,99

24,99

23,99

19,99

POSTELJNINA
IZ SATENA
„STRIPE2“
60 X 80/135 X 200 cm

POSTELJNINA
IZ SATENA „GINKO“,
60 X 80/135 X 200 cm

Posteljnina iz satena „GINKO“, 60 X 80/135 X 200 cm, 100% bombaž - saten,
cvetlični motiv, pralna do 60 °C, na zadrgo. (58360029/01,02)

-20%

XXXL POPUST NA POSTELJNINO
BLAGOVNE ZNAMKE ESPOSA1)

Le kdo se ne želi v svoji spalnici počutiti sproščeno in prijetno? Posteljnina je pomemben element, ki vpliva na dobro počutje. Prave barve,
motivi in materiali: vse to vpliva na sproščen in kakovosten spanec.

Posteljnina iz satena „STRIPE2“, 60 X 80/135 X 200 cm, 100% bombaž - saten, v sivi in roza barvi, pralna do 60 °C, na zadrgo. (48910067/01,02)

-20%

XXXL POPUST NA POSTELJNINO
BLAGOVNE ZNAMKE NOVEL1)

Za udoben spanec izberite posteljnino, ki najbolj ustreza vašim željam,
potrebam in karakterju. Ob tem ne bodite pozorni le na končni videz
posteljnine, v smislu barv in vzorcev, temveč tudi na tkanino, iz katere
so izdelani seti posteljnine, da se bodo ti skladali z okrasnimi blazinami
in ne nazadnje z opremo celotnega prostora.

MEHKA IN PRIJETNA NA OTIP
100% BOMBAŽ - MAKO SATEN
XXXL IZBOR BARV

XXXL IZBOR MOTIVOV

39,90

POSTELJNINA
„MOMENT“,
60 X 80/140 X 200 cm

69,90

velikost
2 X 60 X 80/200 X 200 cm

69,90

2 X 60 X 80/240 X 220 cm

84,90

Posteljnina „MOMENT“, 100% bombaž - mako saten, na voljo v različnih barvah, pralna do 60 °C, na zadrgo. (35080051/01-03;0390/01-03;0088/01-03)

-20%

POSTELJNINA „MESSINA“,
60 X 80/140 X 200 cm

zdaj

Posteljnina „MESSINA“, 60 X 80/140 X 200 cm, 100% bombaž - mako saten,
na voljo različni motivi, pralna do 60 °C, na zadrgo. (33610551/01)

-20%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE KAEPPEL1)

Do prenovljene spalnice z novo posteljnino. Minimalistična, preprosta
in trendi: to so odlike posteljnine blagovne znamke Kaeppel. Bogatijo
jo skrbno izbrani visokokakovostni materiali, pestra ponudba barv in
različnih vzorcev.

XXXL POPUST NA POSTELJNINO
MESSINA BLAGOVNE
ZNAMKE JANINE1)

Janine - posebnost njihove posteljnine je izredna kakovost, saj je izdelana iz mako satena, čistega 100% naravnega bombaža, ki prihaja iz Egipta. Česana mako preja in dolgi bombažni trakovi posteljnini zagotavljajo
svilnato udobje, mehkobo in udobje. Zahvaljujoč pestri ponudbi barv in
zanimivih vzorcev, lahko vašo spalnico spremenite v pravo spalno oazo,
z luksuznim pridihom.
1) Pojasnilo na naslovnici.
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9,99

30%

POPUST

6,99

XXXL IZBOR BARV

SHRANJEVALNA KOŠARA
„ALVARO“, 19 X 19 X 6 cm

Serija kopalniških izdelkov „PERLA“, keramika, na voljo v različnih barvah.
Lonček za umivanje zob, 6,5 X 10 cm. Dozirnik za milo, 6,7 X 17,5 cm 11,99 8,39.
WC-ščetka, 9,1 X 36 cm 19,99 13,99. (58500034/01-03;0035/01-03;0036/01-03;0037/01-03)

Shranjevalna košara „ALVARO“, umetna masa, pletena, različne barve in velikosti. 19 X 19 X 6 cm; 23 X 15 X 6 cm 4,49 2,99; 29,5 X 20,5 X 8,5 cm 6,99 4,49.
(43203982/01,02,06,23,24,09-14,18-22)

-20%

XXXL POPUST NA KOPALNIŠKI
PRIBOR BLAGOVNE ZNAMKE
CELINA1)

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE KELA1)

4,99

7,50

XXXL IZBOR BARV IN
DIMENZIJ

5,

99

BRISAČA
„COLORS“,
50 X 90 cm

BRISAČA
„VEGAN LIFE“,
40 X 60 cm

100% BOMBAŽ

POPUST

2,99

LONČEK ZA UMIVANJE ZOB,
6,5 X 10 cm

-30%

33%

ŽE OD
4,49

XXXL IZBOR BARV IN
VELIKOSTI

XXXL IZBOR BARV

Brisača „VEGAN LIFE“, 100% bombaž, 580 g, na voljo različne barve in dimenzije, pralna do 60 °C. 40 X 60 cm; 50 X 100 cm 11,95 9,49; 67 X 140 cm 28,95
22,99. (33550460/01-12;0463/01-12;0467/01-12)

-20%

Brisača „COLORS“, 100% bombaž, na voljo v različnih barvah in dveh dimenzijah, pralna do 60 °C. 50 X 90 cm; 70 X 130 cm 9,99. (87290018/01-12;0053/01-12)

-20%
NAJMANJ

XXXL POPUST NA IZDELKE
BLAGOVNE ZNAMKE VOSSEN1)

37%

POPUST

XXXL POPUST NA BRISAČE
BLAGOVNE ZNAMKE ESPOSA1)

39,90

39,90

24,99

29,99

KOPALNIŠKA
PREPROGA
„TREND“,
60 X 90 cm

KOPALNIŠKA PREPROGA
„ROCETTA“, 60 X 60 cm

XXXL IZBOR BARV IN DIMENZIJ

Kopalniška preproga „ROCETTA“, 73 % bombaža in 27 % viskoze, različne barve in dimenzije. 60 X 60 cm; 60 X 100 cm 49,90 39,90; 70 X 120 cm 79,90 63,90.
(61340012/01-03;0013/01-03;0014/01-02)

-20%

XXXL POPUST NA KOPALNIŠKE
PREPROGE BLAGOVNE ZNAMKE
AMBIENTE1)

LJUBLJANA, Center Brdo, Cesta na Bokalce 40

MOŽNOSTI
PLAČILA:
1. plačilo z gotovino,
2. plačilo na
transakcijski račun,

www.xxxlesnina.si
LSI09-9-d

3. plačilo z debetnimi
in s kreditnimi
karticami.

Kopalniška preproga „TREND“, 100% poliestrska vlakna, protizdrsna podloga, na voljo v različnih velikostih. 60 X 90 cm; 70 X 120 cm 59,90 47,90; 55 X 65
cm 32,90 25,90. (33420549/01-03)

-20%

VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10

XXXL POPUST NA KOPALNIŠKE
PREPROGE BLAGOVNE ZNAMKE
KLEINE WOLKE1)

MARIBOR, Tržaška c. 33

LEVEC, Petrovče: Levec 71a

Artikli spremljajočega programa so dobavljivi v poslovnih enotah: Ljubljana – Brdo, Levec, Maribor in Nova Gorica.
Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 2. 9. do 21. 9. 2019 oziroma do odprodaje zalog.
Prečrtane cene so malaoprodajne 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. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih poslovalnicah.
Napake v tisku so možne. Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, Ljubljana. 3) 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 asortimaja, ki so vključeni v akcijo
praznovanja letošnje 70-letnice Lesnine. Jubilejne cene niso terminsko vezane na trajanje kataloga.

