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Nadvse vsestransko

Zimski trendi

2019

V hladnejših mesecih dom ponovno postane osrednja točka bivanja, več pozornosti namenjamo urejanju
doma in najnovejšim bivanjskim trendom, ki jih to sezono zaznamuje posebna raznovrstnost. Aktualni
trendi ustrezajo vsem okusom, podrobneje pa vam bomo predstavili tri najbolj prepričljive sloge.
Bolje: Pozimi je zaradi topline in dramatičnega leska posebej priljubljena zlata barva. To sezono se tekstura
plemenite kovine pojavlja v kombinaciji s toplimi barvnimi toni zamolklo rdeče, gorčično rumene in
opečnato oranžne. Elegantni živalski potiski, dramatični cvetlični vzorci ter bogate žametne teksture dajejo
ekstravagantnemu slogu bivanja
rahlo eksotičen pridih.
Estetiko doma bomo dvignili
na povsem novo raven s
posnemanjem življenjskega
sloga oblikovalcev. Oblikovalska
eleganca v ospredje postavlja
izčiščene oblike in kakovostne
materiale, kot so marmor, les
in usnje. Popolno za vse, ki
vas navdušujeta oblikovanje in
arhitektura. Pri listanju nove revije
Dobrodošli doma boste gotovo
našli marsikateri uporaben
nasvet.
Ker so pozimi dnevi krajši, vedno
primanjkuje naravne svetlobe in je
toliko bolj dobrodošla kakovostna
umetna osvetlitev, zato smo
podrobno raziskali področje
pametne osvetlitve. Če ste, kar
se tiče pametnih domov, novinec,
boste tu našli vse odgovore na
najbolj pogosta vprašanja.
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Veliko zabave pri branju vam želi
XXXL ekipa za razvoj izdelkov

1 TV-FOTELJ, dim. 83 X 87 X 76 cm, v tkanini curry barve,
noge kovinske, zlate barve. 249,- € 81030144/01
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Napoved trendov

TREND 1:

Sodoben
podeželski slog

Podeželski slog še nikoli ni bil tako
moden kot zdaj! Privlačna kombinacija
materialov, kot so beljen les, mehko
(umetno) krzno in pleten ratan, v
prostor vnese toplino in poudari
udobje modernega podeželskega sloga.
Harmonično usklajene naj bodo tudi
barve; umirjene sive barvne odtenke
uravnotežijo prijetni topli rumeni in
zeleni poudarki.
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TREND 2:

Ekstravagantno
bivanje
Kdor si to zimo pri opremljanju želi
topline in glamurja, ne bo zgrešil z
dramatičnim slogom ekstravagantnega
bivanja. S klasično zlato barvo, bogatim
tekstilom in cvetličnimi motivi se
boste v svojem domu počutili resnično
kraljevsko. Globoki barvni toni zamolklo
rdeče, opečnato oranžne in gorčično
rumene v prostor vnesejo toplino in
pridih prestiža.
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Napoved trendov

TREND 3:

Oblikovalska
eleganca
Odgovor na vprašanje, kako živijo oblikovalci, se skriva v prefinjeni eleganci
izčiščenega ambienta. Hladne umirjene
barvne tone sive in modre barve prekinjajo nevpadljivi grafični vzorci. Poudarek je
na kakovostnih materialih in premišljenih
linijah. Tovrstni slog oblikovanja navduši
še tako zahtevne uporabnike!
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MARMOR & GRANIT
Edinstvena struktura in unikatna obarvanost
naravnega kamna ter prefinjeno oblikovanje
bodo oplemenitili vaš dom; od pohištvenih kosov
do dekorativnih dodatkov.

1 LONČEK ZA ZOBNE KRTAČKE
»MARBLE«, 7,8 X 10,5 cm,
keramika, v belo-sivi barvni
kombinaciji. 9,99 € 33420827/01
2 JEDILNA MIZA, raztegljiva dim.
130-170 X 76 X 80 cm, plošča
kaljeno steklo v barvi belega
marmorja, noge ščetkano
nerjaveče jeklo.
499.- € 19710078/01

2

t
e
v
s
a
n
dovski

Tren

ŽAMET & ZLATA

Svilna toplina žameta to zimo sije v
toplih odtenkih opečnato oranžne
in gorčično rumene barve, še
posebej v bogato prešitih izvedbah,
okrašenih z dekorativnimi gumbi.
Mehkobo žameta čudovito dopolni
blesk kovin zlate barve.
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Sodoben podeželski slog

8

Sodoben podeželski slog
Ob zimskih večerih ni lepšega od umika v udobje lastnega doma.
Videz modernega podeželskega sloga, ki ga navdihuje narava, ustvari idilično
zatočišče. Minimalistične linije in umirjene barve ohranijo urbano energijo prostora,
naravni materiali in mehke teksture pa poskrbijo za pomirjujoč učinek.
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Sodoben podeželski slog – dnevna soba

1

2

1 ROČNO TKANA PREPROGA »NORDIC STRIPES«, kombinacija volne, bombaža in najlona, motiv črt. 130 X 190 cm, 199,- €; 160 X 230 cm, 299,- €. 46490021/61,64
2 OVČJA KOŽA »MONA«, 45 X 130 cm, 100% ovčja volna, natur, višina flora 5 cm, 59,90 € 78210027/02
3 OLJNA SLIKA, 55 X 120 cm, les, tekstil, kovina, abstraktni motiv, 49,90 € 39450011
4 DEKORATIVNI VZGLAVNIK, 45 X 45 cm, prevleka in polnilo iz poliestrskih vlaken, cvetlični motiv, 19,99 € 35240075/01
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Svetle barve, mehki poudarki
ter materiali in motivi iz narave
ustvarijo prijetno vzdušje, v katerem se boste sprostili.

3

5

4

5 SEDEŽNA GARNITURA, sestav, dim. 270 X 160 cm, blago svetlo modre barve, vključno
z dvema okrasnima blazinama. Noge lesene, barva natur, 939,- €. 18770808/01,02
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Sodoben podeželski slog – dnevna soba

Ultimativno udobno vzdušje pri
sodobnem podeželskem slogu ustvarijo
enakomerno razporejeni dekorativni
dodatki, kot so košara z drvmi, mehka
odeja in romantična svetloba sveč.

1
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1 ADVENTNI VENČEK, Ø 32,5 cm, umetna masa, naravni
materiali, 14,99 €. DEKORATIVNI VZGLAVNIK „ONYX“,
48 X 48 cm, prevleka in polnilo iz poliestrskih vlaken,
različne barve, 7,99 €. DEKORATIVNI VZGLAVNIK, 45
X 45 cm, prevleka in polnilo iz poliestrskih vlaken, motiv
ptička, 19,99 €. 47280058; 57920005/01-03;35240076/01
2 PANELNA ZAVESA, 60 X 255 cm, 100% poliestrska vlakna, bele barve, z vzorcem črt, 24,99 €. 47890551/01,02
3 STENSKA DEKORACIJA, 30 X 90 cm , kovina, motiv
rož, 37,90 €. 85610167
4 DEKORATIVNE ČRKE, 26 X 2,5 X 12 cm, les – mango,
dva napisa, 3,99 €. 57090047;0048
5 STENSKA URA, 50 X 39 cm, les, kovina, papir, steklo,
ovalne oblike. Za delovanje potrebuje 1 baterijo AA (ni
vključena), 24,99 €. 85590012,0002
6 GUGALNIK, 62 X 115 X 83,5 cm, les, bele barve, maks.
obremenitev do 150 kg, 89,90 €. TABURE, 28 X 40 X 28
cm, umetno krzno in les, v treh barvnih kombinacijah,
49,90 €. GOVEJA KOŽA , pribl. 2,5-3 m, 100% goveja koža,
različne barve, 119,- €. 29690006;41290093;86830017/02
7 OLJNA SLIKA, 55 X 120 cm, les, tekstil, abstraktni
motiv, 49,90 €. 39450012;0011

7

8

8 MIZICA, rjava, mangov les, kovina, dve velikosti. 43 X
35 cm, 89,90 €; 53 X 45 cm, 119,00 €. 11390014/01,02
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Sodoben podeželski slog – jedinica

Čista harmonija
Na mizi sodoben podeželski slog pričara kombinacija lesa
in mehkih tekstur, kot je (umetno) krzno v nepričakovani
vlogi pogrinjka. Zeleni toni evkaliptusa poskrbijo za svežino,
jedilni pribor zlate barve pa doda ščepec glamurja.

1

2

3

1 SERVIRNI PLADENJ, les – jesen, z lubjem, različne
dimenzije. 40 X 49 cm, 14,99 €; 50 X 59 cm, 19,99 €;
60 X 69 cm, 27,99 €. 84350037/02-04
2 KOZAREC „DAILY“, 300 ml ali 310 ml, kakovostno
steklo, tudi za pomivalni stroj, 2,99 €. 38138088;8089
3 UMETNO KRZNO, 60 cm, 100% poliakrilna vlakna,
različne barve, 19,99 €. 41290349/01
4 SERIJA KROŽNIKOV IZ PORCELANA „SYLT“, kakovosten porcelan, različne barve, tudi za pomivalni stroj.
PLITVI KROŽNIK, Ø 27 cm, 3,99 €. GLOBOKI KROŽNIK,
Ø 23 cm, 3,99 €. DESERTNI KROŽNIK, Ø 21cm, 3,49 €.
LONČEK ZA KAVO, 350 ml, 2,99 €. SKODELICA
ZA KOSMIČE, 15 X 5,8 cm, 3,99 €. JEDILNI PRIBOR
„GLAM CHIC GOLD“, 30-delni set, nerjaveče jeklo, tudi
za pomivalni stroj, 59,90 €. 77920016/01-03;0017/0103;0018/01-03;0019/01-03;0020/01-03;71360461/02

5 JEDILNA MIZA, dim. 180 X 76 X 90 cm, plošča masivni
hrast, kovinsko antracitno podnožje, 319,- €. STOL,
oblazinjenje v žametu temno modre, temno ali svetlo
zelene, bordo, sive in roza barve. Z vrtljivo funkcijo 180°
z vračanjem v prvotni položaj. Ogrodje jesen v barvi
hrasta, 119,- €. 05720088/01;27270064/01-06

6 VISEČA SVETILKA „TOWNSHEND“, 100 cm, les, jeklo,
6 X 60 W/E 27, energijski razred od A++ do E, 119,95 €.
33481301/01

4
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7 GOVEJA KOŽA, pribl. 3-3,5 m, 100% goveje usnje,
različne barve, 119,- €. 86440124/01
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Odmor za kavo
po švedsko

M
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TRIJE NASVETI, KAKO

Ob kavi se čas ustavi

podož iveti „f iko”
Odmor za kavo je na
Švedskem
več kot le na sprotni tre
nd
”kavi na poti„ –
je del načina življenja!
In temu lahko sledite
tudi
povsem brez kave.

Preprosto zamrzniti življenjski tempo in za čas uživanja ob skodelici
kave pustiti duši, da se odklopi – na Švedskem imajo za to celo
poseben izraz. A tako imenovana „fika” je veliko več, kot je običajen
odmor za kavo. Zaupali vam bomo, kaj se lahko naučite in povzamete
od te severnjaške navade upočasnjevanja vsakdana.
Švedi v povprečju popijejo 3,4
skodelice kave na dan. Ni čudno, da je
odmor za kavo prava družbena institucija! Najmanj enkrat dnevno je čas za
sproščeno druženje ob kavi s kolegi,
družino ali prijatelji.
»Fika«, ki izvira iz stare besede za
kavo »kaffi«, je največkrat ob 10.
uri dopoldne in 15. uri popoldne.
V mnogo podjetjih je trdno uveljavljena in urejena celo v marsikateri delovni pogodbi. Kavo se resnično
slavi! Ob kavi – ta je tradicionalno

črna in močna ter temno pražena
– se servirajo majhni prigrizki, zlasti
svetovno znani cimetovi kolački,
imenovani »kanelbulle«. Odvisno
od tega, kateri letni čas je, pa se na
mizo postavijo tudi kolački, keksi in
sendviči. Vmesni odmor pomeni le
eno: tudi družabnost obvezno sodi k
pravi »fiki«, pri kateri se prediskutirajo
službene in zasebne teme. Če pri tem
ne sodeluješ, je na Švedskem napaka!

Švedski
cimetovi kolački

M

Sestavine za 30 kosov:

750 g pšenične moke
300 ml mleka
200 g masla
150 g sladkorja
1 kocka svežega kvasa
1 jajce
1 čajna žlička soli
1 žlica kardamoma, mletega
4 čajne žličke cimeta
1 rumenjak ali nekoliko mleka
grobo mleti sladkor

Občasno preprosto
prekinite
ak tivnosti in skozi od
mik boste
na šli novo perspekti
vo. Odmori
spodbujajo produkti
vnost!
Poiščite družbo:
med pogovorom (tudi
po
telefonu) pogosto pre
klopimo
na druge misli in vnese
mo red v
kaos v glavi.
Žvečenje spodbuja
možga ne
– in to velja tudi za pes
t orehov
ali sadja.

Priprava:
V mlačnem mleku razpustite kvas, stopite
100 g masla in vmešajte. Zgnetite z moko,
100 g sladkorja, jajcem, soljo in kardamomom. Pokrijte z vlažno kuhinjsko krpo in
pustite 30 minut na toplem mestu, dokler ne
vzhaja do dvojne velikosti.
Testo pravokotno razvaljajte na pribl. 3 mm.
Namažite s preostalim maslom (mehko),
pomešajte preostali sladkor s cimetom in
potresite po vrhu. Zvijte testo v dolg zvitek
in narežite na 30 rezin. Dajte jih na pekač s
papirjem za peko in jih pustite nadaljnjih
30-60 minut, da vzhajajo. Namažite z razžvrkljanim rumenjakom ali mlekom, potresite
z grobo mletim sladkorjem in pecite 10-12
minut pri 220 °C (zgornje/spodnje gretje).
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Sodoben podeželski slog – za dojenčka

4

1

1 OTROŠKA SOBICA „CAMRON“, les – bukev, sivo-bela barvna kombinacija.
POSTELJICA, 70 X 140 cm, vključno z letveno podlogo, 249,- €. PREVIJALNA
KOMODA, 110 X 89,5 X 43 cm, s tremi predali (previjalni nastavek ni vključen v ceno),
249,- €. PREVIJALNI NASTAVEK, 85 X 8 X 77 cm, 99,90 €. GARDEROBNA OMARA,
153 X 209 X 60 cm, 599,- €. STENSKA POLICA, s kljukicami za obešanje, 106 X 33,5
X 21,6 cm, 69,90 €. STOJEČI REGAL, 110 X 138,8 X 43 cm, 179,- €. STOJEČI REGAL,
60 X 209 X 43 cm, 149,- €. 00030004/01-07
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2 STOL ZA DOJENJE, 73 X 56 X 101 cm, les – bukev, udobne blazine iz pene, s prevleko iz kakovostnih mikrovlaken. Zaradi nastavljivega naslonjala, funkcije zibanja ter
dodatnega stola za noge zagotavlja udobno in sproščeno sedenje. Stol je na voljo v
sivo-beli ali belo-natur barvi, 299,- €. 89760001/03,04

V čisti harmoniji
ter blagodejnem učinku pastelnih barv
in naravnih materialov sodobnega
podeželskega sloga uživajo
že naši najmlajši.

2

3 GUGALNI KONJIČEK, 62 X 28 X 50 cm,
100% poliestrska vlakna, primerno za
otroke od 12 do 48 mesecev oz. do 30 kg.
79,90 € 80860016/02

3

4 VISEČA SVETILKA „BALLS“, 50 X 90 cm,
nikelj, opalno steklo, 5 X 60 W/E 27,
energijski razred od A++ do E. 149,- €
81810288/01
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Sodoben podeželski stil – jedilne mize in stoli

Popolna kombinacija

1

Glavna vloga v jedilnici zaradi velikosti največkrat pripade jedilni mizi,
zelo pomembno vlogo pa imajo tudi jedilni stoli in klopi. O harmonični podobi prostora
lahko govorimo šele, ko je celotna podoba usklajena in posamezni pohištveni kosi
vizualno dopolnjujejo drug drugega. V naslednjih odstavkih boste izvedeli,
na kaj je treba paziti pri kombiniranju jedilne mize, stolov in klopi.

KLOP – VSESTRANSKI KLASIČEN KOS POHIŠTVA
Jedilna klop se je v zadnjem času zelo hitro vrnila med
najbolj priljubljene pohištvene kose v jedilnici. V sodobne
jedilnice se je vrnila v osveženi modni trendi različici.
Tradicionalne jedilne klopi so bile poznane po klasični
leseni izvedbi in še danes jih vidimo v starih hišah ter
gostilnah. Lesena jedilna klop, še posebej kotna verzija,
ostaja večna klasika, ki navdušuje s svojo nostalgično
estetiko in toplino. Sodobne jedilne klopi so z mehkim
20

oblazinjenjem in tekstilnim ali usnjenim tapeciranjem zelo
elegantne, udobne ter prijetne na dotik. Aktualne so kontrastne kombinacije materialov, kot so hladni kovinski
elementi ogrodja in mehki tekstili sedal. Tanke kovinske
noge poskrbijo za lahkoten videz jedilne klopi in preprostejše premikanje. Tako si je jedilna klop zagotovila mesto
tudi v moderni jedilnici.

NASVETI ZA UMESTITEV
JEDILNE KLOPI
Nepresahljiva priljubljenost jedilne
klopi je posledica njenih praktičnih lastnosti. Jedilna klop namreč
zavzame manj prostora kot posamezni
jedilniški stoli in zahteva manj nadležnega premikanja. Še posebej na
kotno jedilno klop lahko posedemo
tudi več oseb kot na stole. Tradicionalno je jedilna klop umeščena ob
steno, mogoče pa jo je postaviti tudi v
prostor ali celo uporabljati za vizualno
delitev prostora. Ob daljši jedilni mizi
lahko vzdolžno postavimo dve klopi;
vsako ob eno stran, in tako pridobimo
še več prostora. Jedilne klopi so na
voljo v izvedbah z nasloni ali brez
njih; klopi brez naslonov pa ohranjajo
prostor bolj odprt in zračen.

2

3

1 JEDILNA MIZA, dim. 200 X 75 X 100 cm, plošča
masivni, brušen in oljen hrast, noge kovinske črne,
599,- €. STOL, videz vintage usnja sive barve, hrbtišče
sivo blago, lesene noge, 129,- €. KLOP, dim. 200 X 44 X
40 cm, 249,- €. 27300008/01;27270075/03;27300008/02

2 JEDILNA MIZA, dim. 180 X 100 X 76 cm, barva: visoki
sijaj, podnožje črno, prašno barvanje, 349,- €. KLOP,
dim. 166 X 85 X 66 cm, blago zelena mikrotkanina, noge
črne, prašno barvanje, 199,- €. STOL, zelen, moder ali v
barvi breskve, mikrotkanina, noge črne, prašno barvane,
69,90 €. 27270263/01;0025/05-08

3 MIZA, dim. 175 X 76 X 90 cm, plošča masivni les
akacije, kovinsko podnožje črne barve, 399,- €. STOL
brez rokonaslonov, oblazinjenje v videzu usnja, spredaj
v temni, zadaj v svetlo rjavi barvi. Kovinsko podnožje
črne barve, 64,90 €. STOL z rokonasloni, oblazinjenje v
videzu usnja, spredaj v temni, zadaj v svetlo rjavi barvi.
Kovinsko podnožje črne barve, 99,90 €. KLOP, dim.
140 X 45 X 40 cm, 169,- €. 16300008/02;02890111/01;011
2/01;16300008/03
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Sodoben podeželski slog – jedilne mize in stoli

1

Svet stolov

8

3

4

5

KAJ JE POMEMBNO:

STIL

Ne glede na to, ali jim nasproti stoji jedilna klop ali pa so
samostojno razporejeni okoli mize, največkrat so stoli tisti
elementi, ki zaokrožijo podobo jedilnice. Prostor na pogled
deluje najbolj harmonično, kadar so vsi elementi barvno in
estetsko skladni.

Za vsak stil notranje opreme je mogoče izbrati ustrezne
jedilne stole. Trenutno je zelo iskan skandinavski slog, ki
ga zaznamuje svetel les v kombinaciji z umirjenimi nežnimi
barvami. Stol mora biti v prvi fazi funkcionalen, hkrati pa
v enaki meri tudi udoben in eleganten. Ljubitelji naravne
elegance bodo navdušeni nad klasičnimi linijami ter
toplimi toni lesa in ratana. Stoli z oblikovalskimi podpisi s
svojimi drznejšimi linijami ob jedilni mizi brez dvoma pritegnejo poglede.

Drzni uporabniki si lahko privoščijo tudi odstopanja od
enotnega sloga in za bolj unikaten videz kombinirajo pohištvene elemente različnih slogov.
22

OBLIKE IN MERE
Izbrati stole z naslonom ali brez?
Klasične modele s štirimi nogami ali
dinamične konzolne variacije? Naj ima
sedalo modno obliko školjke ali naj
ima elegantne ozke oblazinjene linije
z visokim naslonom za hrbet? Izbire
stolov se velja lotiti premišljeno, hkrati
pa jih je treba uskladiti z videzom jedilne
mize in drugega pohištva. Standardna
višina jedilnih miz je 75 cm, kar je dovolj,
da je mogoče pod mizo potisniti tudi
stole z naslonjali za roke. Idealen razmik
med višino sedišča in spodnjim robom
mize je 28 cm, kar omogoča udobno
sedenje tudi s prekrižanimi nogami.
Razmisliti je treba tudi o obliki in podpori
jedilne mize. Jedilna miza s sredinsko
oporo v obliki stebra namreč zagotavlja več prostora kot klasična miza s
štirimi nogami ob robovih ali nogami v
obliki loka oziroma črke X. Stole je pred
samim nakupom smotrno dodobra preizkusiti v salonu, tako njihovo trdnost in
stabilnost kot udobje.

7
2

STILSKI
NASVET:
Pisana mešanica stolov različnih
slogov okrog jedilne mize je
trenutno močno v trendu. Prvi
pogoj, da je eklektična kombinacija
slogov uspešna, pa je določena
mera skladnosti pri obliki in barvi.
Najbolje jo je kombinirati z mizo
preprostega videza!
6
1 JEDILNI STOL, oblazinjenje v različnih barvah, podnožje
nerjaveče ščetkano jeklo, 169,- €. 01960105/01-06
2 STOL, blago svetlo ali temno sive barve, noge hrast
natur, 59,90 €. 23810327/01-02

MATERIALI
Pri številnih blagovnih znamkah stolov se lahko z izbiro ogrodja, sedišča in prevlek
individualno sestavi želeni model. Pomembno vlogo pri izbiri stolov igrajo tudi
materiali, ki se razlikujejo tako po videzu kot zahtevnosti za nego. Za priljubljeno klasiko med materiali velja les, ki ga je mogoče opaziti tako pri tradicionalnih
kot povsem sodobnih linijah stolov. Med materiali za ogrodje je zelo aktualna tudi
kovina, ki navduši z elegantnimi linijami. Trenutno so zelo aktualni stoli s plastičnimi sedišči v obliki školjke. So cenovno dostopni in zelo praktični za vzdrževanje,
po udobju pa se ne morejo primerjati z mehko oblazinjenimi modeli. Usnje slovi
kot večno eleganten in zelo trpežen material za prevleke. Pri prevlekah je na voljo
tudi pestra ponudba tekstila in umetnih mas različnih barv, tekstur ter obdelav.

3 STOL, oblazinjenje v blagu različnih barv, noge
masivna bukev natur, 59,90 €. 17000047/07-12
4 STOL, oblazinjenje v videzu usnja bele, črne ali sive
barve z okrasno obrobo v sivi barvi. Črno mat prašno
lakirano podnožje, 69,90 €. 27270025/01-03
5 STOL, črn, z lesenim ročajem na naslonu in lesenimi
nogami, hrast, 89,90 €. 2229003205
6 STOL, oblazinjenje v blagu svetlo sive barve, podnožje
nerjaveče ščetkano jeklo, 119,- €. 0069002902
7 STOL, hrbet videz usnja, siv, sedalni del sivo blago,
kromirano ogrodje, 69,90 €. 07580095/01
8 STOL, oblazinjenje v pravem usnju, ogrodje: masivni
hrast, 494,- €. 01420040/01
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Ekstravagantno bivanje
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Ekstravagantno bivanje
Življenje v razkošju: svet bogatih in lepih nas zapeljuje
z neobremenjenim izobiljem ter čutno eleganco.
Slog ekstravagantnega bivanja oživlja klasične elemente glamurja,
a očara s sodobno prefinjenostjo.

25

Ekstravagantno bivanje - dnevne sobe

ZOFA, dim. 300 X 88-45 X 109 cm, z nastavljivima naslonoma
za roke v blagu kategorije 300, vključno s štirimi hrbtnimi in dvema
ledvenima blazinama, okrasne blazine za doplačilo. 1.039,- � 18770722/

26

Ko gre za ekstravagantno bivanje,
vsak kos pohištva in dodatek izžareva
bogato energijo, skupaj pa tvorijo na pogled
posebno razkošno celoto.

USNJENA PREPROGA, 160 X 190 cm, 100% usnje, v
rumeno-rjavi barvni kombinaciji. 249,- � 45940003/01
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Ekstravagantno bivanje – osnove

Najlepši kosi

9

Zlata je najvišja zapoved za eleganten glamur v slogu ekstravagantnega bivanja.
Temen marmorni videz in mehak žamet še dodatno
oplemenitita videz tega sloga.

1

10

3

2

1 FOTELJ, dim. 80 X 77 X 68 cm, v blagu, prešit z gumbi, noge: črne lesene.
319,- € 18770454

4 SET MIZIC, dim. 55 X 40 cm, s stekleno pokrivno ploščico v bronasti barvi,
podnožje: metal črna. 239,- € 17490377/01

2 TABURE, dim. 38 X 42 X 38 cm. Blago črne ali modre barve, podnožje zlate barve.
S pokrovom. 69,90 € 05280254/01,02

5 FOTELJ, dim. 73 X 73 X 66 cm, v blagu rdeče barve, noge: lesene, barva: natur.
139,- € 18770238/33

3 TABURE, dim. 50 X 46 X 35 cm. Različne barve, tekstil v videzu usnja rjave barve,
antracit, modre in bordo barve. Noge črne. 39,90 € 00750001/01-05

6 MIZICA, dim. 70 X 70 X 38 cm, akacija masiv natur, lakirano, podnožje: kovinsko,
barva: zlata. 199,- € 18770713/15
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7

6

5

4

7 VISEČA SVETILKA „VINTAGE“, 31 X 110 cm, jeklo, barva bakra, 1 X 60 W/E 27,
energijski razred od A++ do E. 44,90 € 33480265/01

10 VAZA „CEDRIC RAGOT“, 27 cm, porcelan, nepravilna oblika, v zlati barvi. 229,- €
35720493/02

8 OGLEDALO, dim. 67,5 X 77,5 X 4,5 cm, 33,90 €, ali 67,5 X 167,5 X 4,5 cm, 79,90 €.
Lesen okvir, zlate barve, sijoč. Fasetno brušen rob. 28180028/01,02
9 VISEČA LED-SVETILKA „BULB“, 69 X 69 X 67,5 cm, železo, 6 X 10 W/E 27 LEDSMD,
energijski razred A+. 69,90 € 48730022/01
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Ekstravagantno bivanje – osnove

Nepogrešljivo pri
elegantnem videzu
Naj bo nakazan z le nekaj dodatki ali prisoten skozi celotno podobo,
ekstravagantni stil deluje na veliko načinov.
Prešivi pri oblazinjenem pohištvu pa so obvezni.

1

3

2

1 STENSKI REGAL, dim. 80 X 80 X 22 cm. Les akacija,
črne barve, ogrodje kovinsko, zlate barve. 129,-€

2 TV-FOTELJ, dim. 68 X 92 X 104 cm, v tkanini
modre barve, noge lesene, breza. 249,- €

16300088/02

27810058/03

30

3 TABURE, dim. 35 X 40 X 35 cm. Kovinsko ogrodje,
podnožje zlate barve. Barve: črna, roza in petrol.
Kovinsko podnožje, kromirano, barve: roza, petrol in
siva. 33,-€ 81030119/01-07

4

5

4 TROSED, dim. 222 X 89 X 87 cm, v blagu sive barve, kategorije 0, z ležiščem,
dim. 190 X 115 cm. 731,- €.
FOTELJ, dim. 81 X 78 X 87 cm, v blagu sive barve, kategorije 0. 327,- €. 07050024/01,02

6

6 KOMODA, dim. 145 X 80 X 45 cm. Les akacija, masivno pohištvo, barva
natur, noge kovinske, bronaste barve. 399,-€ 19440011/02

5 REGAL, dim. 78 X 180 X 24 cm. Les akacija, masivno pohištvo, črne barve, ogrodje
zlate barve. 379,-€ 16300072/02
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Oblikovalska eleganca
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Oblikovalska
eleganca
Oblikovalci imajo za svoja bivalna okolja postavljene zelo visoke
standarde, zato je s posnemanjem tega sloga vrhunski videz
doma preprosto zagotovljen. Osnovna zahteva za dosego cilja
je vrhunska kakovost materialov, ki v kombinaciji z diskretno
umirjenostjo in nevtralnimi barvami tvori nezmotljiv čar
oblikovalske elegance.

OKROGLA SEDEŽNA BLAZINA „LOOP“, 50 X 50 X 35 cm, prevleka iz 100%
bombaža, polnilo kroglice iz stiropora, na voljo v različnih barvah. 49,90 €
04170343/04,06,09,10,12-18
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Oblikovalska eleganca – dnevna soba

Pri stremljenju k oblikovalski eleganci
se ne varčuje z velikostjo prostora
in kakovostjo materialov, za minimalistično
estetiko pa zadošča že majhno število
spretno umeščenih pohištvenih kosov.

SEDEŽNA GARNITURA, sestav, dim. 222 X 364 X 159 cm, v usnju kat. A, vključno z nastavljivim naslonom
za roke in hrbet. Podnožje črno mat. Doplačilo za okrasne blazine in tabure. Na voljo velika izbira blaga in
usnja, 9.126,- €. 11710052/89
VISEČA SVETILKA „MILANO“, 70 X 63 X 150 cm, kovina, 1 X 40 W/E 27, energijski razred A+. 149,- € 48730021/01
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Oblikovalska eleganca – ambient

1

2

36

Čisti
„understatement“
Cilj oblikovanja elegantnega interjerja je ustvariti skladen,
nevpadljiv in pomirjujoč ambient z jasno zasnovano stilsko
podobo. Z izbiro kakovostnih pohištvenih linij vrhunskih
blagovnih znamk, kot je Ambiente, je ujemajočo se estetiko
mogoče vnesti v vse prostore doma. Impresiven videz
prostora dodatno okrepijo maloštevilni, a skladni pohištveni
elementi. Posebej elegantni so konzolno pritrjeni elementi,
ki poudarijo zračnost prostora.
3

1 DNEVNI REGAL, dim. 352 X 178 X 45 cm, na voljo v različnih barvnih kombinacijah ter velika izbira elementov.
Doplačilo za LED-osvetlitev, daljinski upravljalnik, kabelski priključek in pokrivno ploščo. Censka kategorija I.
5.670,- € 03510040
2 SEDEŽNA GARNITURA, sestav, dim. 291 X 229 cm, v
usnju kategorije 24, vključno z nastavljivim naslonom
za roke, glavo, ročno nastavitvijo globine sedišča
in motorno funkcijo podnožja. Okrasne blazine za
doplačilo. Na voljo velika izbira blaga in usnja, 6.066,- �
02970554/06-07

3 VISEČA SVETILKA, 25 X 150 cm, jeklo, dimno steklo,
1 X 60 W/E 27, energijski razred od A++ do E. 149,- €
30660009/02

4 DNEVNI REGAL, dim. 326 X 213 X 45 cm, barva: lak
siva, poudarek: dimljen hrast, steklo poudarek: siva,
4.208,- €. Doplačilo za LED-osvetlitev in daljinski upravljalnik . 03510408/01

4
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Oblikovalska eleganca – ambient

1
38

Popolne linije
Manj je več: minimalistična preprostost odlikuje estetiko, vredno oblikovalskega podpisa;
tako v obliki celostne podobe ambienta kot tudi kiparsko izklesanih linij posameznih pohištvenih kosov.
Visoko lakirane bleščeče fronte omar so ravno tako nepogrešljive kot prefinjeni poudarki iz lesa.

2

1 DNEVNI REGAL, dim. 333 X 221 X 49 cm, barva: lak
antracit, vstavek: hrast videz kositra, noge: lak antracit.
Doplačilo za LED-osvetlitev, daljinski upravljalnik,
pregrade in polni izvlek predalov, klubsko mizo in vitrini.
Na voljo velika izbira elementov, 3.559,- �. 01120132/02 .
2 SEDEŽNA GARNITURA, sestav, dim. 290 X 238 cm,
v tkanini kategorije 06, vključno s petimi nastavljivimi
nasloni za glavo, noge: kovinske, črne. Doplačilo za
motorno funkcijo relaks in okrasno blazino, 2.153,- €.
15810034/03,07.

3 POČIVALNIK, dim. 65 X 91-110 X 170-190 cm, v blagu
kategorije SK20. 1.159,- € 01370110/01

3
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Oblikovalska eleganca – spalnica

3

2

1

Oblazinjena postelja DREAM ROYAL, dim. 180 X 200 cm. Posteljni sistem z možnostjo izbire različnih oblik ter barv vzglavij in oblazinjenih okvirjev. Za doplačilo možnost izbire
različnih podov in vzmetnic, 2.227,- €. 0683020301

40

Spalno udobje na
najvišjem nivoju
Slog oblikovalske elegance tudi pri spanju stremi
k višjim standardom. Za to je zaslužna udobna višina postelje
Boxspring v kombinaciji s hladno prefinjenostjo grafično potiskane
posteljnine, bleščečimi kovinskimi detajli in umirjeno barvno shemo.

4

5
1 TKANA PREPROGA „VERONA“, 70%
polipropilenskih vlaken in 30% poliestrskih
vlaken, v srebrni barvi. 133 X 190 cm, 129,- €;
160 X 230 cm, 199,- €. 77590306/61,64
2 POSTELJNINA „LUXURY DOTS“, 60 X
80/140 X 200 cm, 100% bombaž mako
saten, pralna do 60 °C, na zadrgo. 139,- €
49770558/01,02

3 ODEJA „COLLAGE“, 150 X 200 cm,
kombinacija bombaža, poliestrskih vlaken in
poliakrilnih vlaken, pralna do 30 °C. 99,90 €
42190008/01

4 NAMIZNA SVETILKA „BERT“, 30 X 13 X 50 cm,
keramika, mešana tekstilna vlakna, 1 X 40 W/E
14, energijski razred od A++ do E. 39,90 €
31510580/01

5 OMARA Z DRSNIMI VRATI, barva: grafit/
beton z ogledalom, dim. 200 X 216 X 68
cm. Možnost naročanja v različnih barvah in
dimenzijah. Program nudi možnost bogate
opreme notranjosti, 744,- €. 11720071/13,12,14

6

6 POSTELJNINA „PARTITION“, 60 X 80/140
X 200 cm, 100% bombaž mako saten, pralna
do 60 °C, na zadrgo. 139,- € 49770554/01
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Oblikovalska eleganca – jedilni ca

JEDILNA MIZA, raztegljiva, dim. 120-160 X 76 X 85 cm, plošča steklo/keramika, odporna
proti praskam. Kovinsko podnožje črno, prašno barvano, 599,- €.
STOL, oblazinjenje v videzu usnja sive barve, kovinsko podnožje črno, prašno barvano,
99,90 €. 00690019/01;24030019/01
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Elegantne marmorne teksture in
kakovostni dodatki za dom
v jedilnici ustvarijo
prefinjen videz.

1

2

3

1 VISEČA SVETILKA „DOUBLE“, 70 X 110 cm, dimno
steklo, 3 X 40 W/E 27, energijski razred od A++ do E.
119,- € 82270785/01
2 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. 49,90 €
38131532

3 KOZAREC „DAILY“, 310 ml, steklo, primeren za pomivalni stroj, 2,99 €. JEDILNI PRIBOR, 30-delni set, nerjaveče
jeklo 18/10, črne barve, primeren za pomivalni stroj.
59,90 €. 38138089;82990002
4 DEKANTER, 30 X 22 X 13 cm, 2 l, steklo, z ročajem.
11,99 €. 41290422
5 JEDILNA MIZA, raztegljiva, dim. 120-160 X 76 X 85
cm, plošča steklo/keramika, odporna proti praskam.
Kovinsko podnožje črno, prašno barvano, 599,- €.

4

5

00690019/01
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Oblikovalska eleganca – dojenček na poti

1
44

DIZAJN NA ŠTIRIH KOLESIH
Kakšen eleganten sopotnik! Vedno
pogosteje moderni starši s tem ne
mislijo na nov družinski avto, temveč
na otroški voziček za svoj naraščaj.
To prevozno sredstvo se je namreč
povzdignilo v statusni simbol.
OTROŠKI VOZIČEK KOT TRENDEN
DODATEK
Varnost in kakovost sta za novopečene starše vedno prioriteta, ko gre za
opremo za dojenčka. A že nekaj let je
pri izbiri otroškega vozička odločilen še
tretji bistveni dejavnik: dizajn, kajti kljub
otrokom ne želimo zaostajati pri videzu.
Oblika in materiali so vedno kakovostnejši in optično privlačnejši. Nevsiljivi in elegantni barvni odtenki, kot sta
siva ali črna, so zamenjali razigrane
vzorce in žive pisane barve. Poleg tega
narašča tudi poznavanje blagovnih
znamk, tako da nekateri proizvajalci in modeli že veljajo kot „dizajnerski
klasiki“. Najboljše za vašega otroka –
tudi kar se tiče stila.

2

3

4

1 SET OTROŠKEGA VOZIČKA „BEAUTY“, ogrodje iz
aluminija, sprednja kolesca vrtljiva za 360°, nastavljiv
naslon za noge, parkirna zavora, nastavljiv naslon za
hrbet, 5-točkovni varnostni pas. Set vsebuje: ogrodje,
športni del, košaro za novorojenčka, nakupovalno
košaro, dežno prevleko ter držalo za lonček. 799,- €
56880001/01;62910001/01

2 PODLOGA ZA OTROŠKI VOZIČEK, 40 X 75 cm, 100%
naravna ovčja koža. 39,90 € 85830002/06,07
3 OTROŠKI VOZIČEK – BUGGY „SMART“, 115 X 56 X
105 cm, ogrodje iz aluminija, sprednja kolesca vrtljiva
za 360°, nastavljiv naslon za noge, parkirna zavora,
5-točkovni varnostni pas, nastavljiv naslon za hrbet.
219,- € 58290001
4 MUF „KATRIN“, 51 X 45 cm, zgornji material iz 100%
poliestrskih vlaken, notranja podloga iz naravne ovčje
kože, sive barve. 39,90 € 85830024/02

5

5 OTROŠKI AVTOSEDEŽ – LUPINICA „PEBBLE PRO
I-SIZE“, 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.
229,- € 44580004/02,01
6 OTROŠKI LEŽALNIK „WIPPE MUFFIN“, 67 X 49 X 52 cm,
primeren za dojenčke od 6 do 9 mesecev, snemljiva in
pralna prevleka, varnostni pas, nastavljiv naslon za hrbet, s
tremi igračkami. 39,90 € 31970008/05,06

6
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Oblikovalska eleganca – pametna osvetlitev

Pametna osvetlitev
S svetlobno hitrostjo v prihodnost: pametna osvetlitev je eno izmed najbolj
priljubljenih področij uporabe pri pametnem domu.
Upravičeno, saj prinaša sodobno upravljanje osvetlitve veliko prednosti.
Pokazali vam bomo, na kaj morate biti pozorni pri vstopu v svet
pametnega osvetljevanja.

M
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PIKA NA I PRI SODOBNEM BIVALNEM UDOBJU
Zjutraj vas bo zbudila mehka svetloba svetilke na nočni omarici, privarčevali
boste pri elektriki, saj boste lahko med potjo na pametnem telefonu preverili, ali
je luč v dnevni sobi še prižgana, na dopust pa se boste lahko odpeljali pomirjeni,
saj bodo doma spreminjajoče se nastavitve osvetljevanja odgnale vlomilce.
Pametna osvetlitev olajša in obogati vsakdan na raznovrstne načine. Zaradi
sodobnih LED- in omrežnih tehnologij se odpirajo povsem nove možnosti, s
katerimi lahko v svojem domu doživite celoten spekter osvetljevanja: od preklapljanja med toplo in hladno barvno temperaturo svetlobe do 16 milijonov
barvnih odtenkov za učinkovito ustvarjanje vzdušja skozi osvetlitev pa vse do
možnosti brezstopenjske zatemnitve.
Inteligentna osvetlitev prinaša s seboj še veliko drugih prednosti: za večjo varnost
poskrbita simulacija prisotnosti s časovnikom in samodejna aktivacija luči – spotikanje v temnem hodniku je tako stvar preteklosti. Poleg tega pametna osvetlitev izboljša bivalno udobje s preprostim upravljanjem in osvetlitvami za vzdušje,
ki jih je možno individualno upravljati. Če so te prilagojene naravnemu bioritmu,
se lahko s tem celo optimira kakovost življenja, tako da svetila oddajajo svetilnost
in barvo svetlobe, primerno za boljšo koncentracijo ali sprostitev.

OD PRITISKA NA GUMB DO GLASOVNEGA UKAZA:
UPRAVLJANJE PAMETNE OSVETLITVE
Stikalo za luč je pri pametni osvetlivi odslužilo. Želite s kavča vklopiti stropno
svetilko? Za to je potreben le pritisk na gumb daljinskega upravljalnika, kratek vnos
v aplikacijo na pametnem telefonu, tablici ali osebnem računalniku ali celo samo:
„Alexa, prižgi luč!“. Do sistemov pametnega doma, ki temeljijo na tehnologiji WLAN,
lahko dostopate celo kadar koli, in to od vsepovsod. To je tudi njihova prednost v
primerjavi s sistemi Bluetooth z omejenim dometom. Sistemi Bluetooth pa so preprostejši za namestitev in imajo ugodnejšo ceno. Pri tehnologiji
WLAN ali Bluetooth je možno zaradi brezžičnega omrežja vsak dom naknadno
opremiti s pametno osvetlitvijo. Kabelski sistemi pametnih domov pridejo v poštev
največkrat le pri novogradnjah.

PAMETNA SVETILA
Pametna osvetlitev se je dokončno znebila tehničnega pridiha dizajna iz
začetnih let: nova pametna svetila v ničemer ne zaostajajo za dizajnom
konvencionalnih svetil. Od stropnih do namiznih svetilk pa vse do ploskih
panelov: možnosti oblikovanja so zaradi uporabe LED-tehnologije brezmejne.
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Eleganca „penthousa“ – pametna osvetlitev

BREZŽIČNI STANDARDI, IPD.: TEHNIČNE PODROBNOSTI

1

1 STROPNA LED-SVETILKA „FAIR HUE“, 44,4 X 10 cm,
kovina, steklo, 1 X 39 W LED, 3000 lm, 2200-6500 K, na
daljinsko upravljanje ter upravljanje s pametnim telefonom, energijski razred A+. 229,- € 44770142/02
2 STOJEČA LED-SVETILKA „FRAIOLI-C“, 28 X 28 X
175,5 cm, aluminij, umetna masa, 2 X 17 W LED, 2300
lm, 2700-6500 K, upravljanje s pametnim telefonom,
RGB-funkcija spreminjanja barv, možnost fiksiranja barv,
energijski razred A+. 279,- € 33481260/03

48

Nekateri sistemi pametnih domov uporabljajo lastne brezžične standarde,
kot so ZigBee, Wiz ali Awox, ki jih je
možno upravljati prek omrežij WLAN
ali direktno prek povezav Bluetooth.
Poleg tega je pri nekaterih od teh
sistemov potrebna osrednja kontrolna
enota v omrežju WLAN, imenovana
tudi most (bridge) ali prehod
(gateway). Ta kontrolna enota povezuje
pametne naprave z elementom
za upravljanje, torej z aplikacijo ali
zvočnikom z glasovnim pomočnikom.
Slednji ponujajo tudi najbolj inovativno in udobno možnost upravljanja inteligentnih svetil: glasovno upravljanje. Naj gre za Amazonovo Alexo ali
Google Home, že kratek glasovni ukaz
zadošča, da boste osvojili osvetljevanje v pametnem domu. V pametnih

zvočnikih novih generacij (npr. od
Amazonovega Echo Plus naprej) je
kontrolna centrala že integrirana in
zato dodaten most ni potreben.
Vam vse to zveni zelo tehnično? Naj
vam svetujejo XXXLUTZEVI strokovnjaki na oddelku svetil, vi pa boste lahko
sisteme tudi sami preizkusili! Več informacij najdete na https://www. xxxlutz.
at/c/smart-home

Pametna svetila
3
4

5

6

2

7

3 STROPNA LED-SVETILKA „STILL HUE“ 39 X 7 cm,
kovina, umetna masa, 1 X 32 W LED, 2400 lm, 22006500 K, na daljinsko upravljanje ter upravljanje s pametnim telefonom, energijski razred A+. 149,- € 44770144/01
4 VISEČA LED-SVETILKA „MONEVA-C“, 40,5 X 150 cm,
jeklo, umetna masa, 1 X 18 W LED, 2300 lm, 2700-6500 K,
upravljanje s pametnim telefonom, RGB-funkcija
spreminjanja barv, energijski razred A+. 159,- €
33480822/01

5 LED-PANEL, 30 X 30,5 cm, aluminij, umetna masa,
1 X 16 W LED, 2000 lm, 2765 K, na daljinsko upravljanje,
upravljanje s pametnim telefonom, RGB-funkcija
spreminjanja barv, funkcija merilca časa, energijski
razred A+. 129,- € 33480425/01

7 STROPNA LED-SVETILKA „RIODEVA-C“, Ø 44,5 cm,
jeklo, umetna masa, 1 X 27 W LED, 3400 lm, 2700-6500
K, upravljanje s pametnim telefonom, RGB-funkcija
spreminjanja barv, energijski razred A+. 199,- €
33480823/01

6 STROPNA LED-SVETILKA „FRAIOLI-C“, 105 X 12 X
12,5 cm, aluminij, umetna masa, upravljanje s pametnim
telefonom, RGB-funkcija spreminjanja barv, možnost
fiksiranja barv, energijski razred A+. 239,- € 33481260/01
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Zgodba – odprte kuhinje

Lesninin načrtovalec kuhinj
vam bo pomagal pri uresničitvi sanj:
http://www.xxxl.si/3D-pp

DOM, KOT BI GA NAČRTOVAL ARHITEKT?
Če potrebujete našo dodatno pomoč, vas vabimo,
da se prek spleta naročite na brezplačno svetovanje:

https://xxxl.si/izriskuhinje
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CENTER ŽIVLJENJA
Občutek odprtega bivalnega prostora
se je trdno usidral med glavnimi
zahtevami današnjega življenjskega
sloga. Velik svetel prostor, sproščen
ambient in veliko naravne svetlobe
so največje prednosti bivanja v
sodobnem domu. Kuhinja kot center
vsakdanjega življenja je ugnezdena
med jedilnico in dnevno sobo ter je
scenografija za kuhanje, druženje, praznovanje in delo.
NOVA ODPRTOST
Sproščen življenjski slog je v zadnjih
desetletjih povzročil spremembo
zasnove sodobne kuhinje, ki je po
novem skupaj z jedilnico in dnevno
sobo povezana v velik odprt bivalni
prostor. Kuhinja je postala središče
doma, a hkrati pravi kameleon prilagodljivosti različnim potrebam uporabnikov.

OD DELAVNEGA DO BIVANJSKEGA
PROSTORA
Zelo pomembno je, da se v prostoru,
kjer preživimo toliko časa, tudi dobro
počutimo. Zahteve glede funkcionalnosti in popolnega videza se posledično povečujejo tudi pri kuhinjski
opremi. Električni aparati so opremljeni z napredno pametno tehnologijo, neopazno integrirani v podobo
kuhinje ter v vsakem trenutku na voljo,
da nam olajšajo delo. Modne fronte

minimalističnih linij s potopnimi ročaji
pripomorejo k izčiščenemu videzu
kuhinje. Glavni vizualni poudarek
sodobnih kuhinj so zanimive posode
in dodatki, razstavljeni na osvetljenih
odprtih policah regalov.
REGALI KOT PREGRADE PROSTORA
Odkar kuhinja, jedilnica in dnevna
soba tvorijo neločljivo povezan bivalni
prostor, so se vloge prostorov nekoliko
prepletle. Regali so bili izvorno
sestavni del dnevne sobe, dandanašnji pa vedno pogosteje postajajo tudi
gradniki kuhinj. Vitrina z barom, barski
pult s stoli in poličnik za knjige so v
sodobnih kuhinjah še kako dobrodošli. Regali se lahko uporabljajo tudi kot
vizualne pregrade med posameznimi funkcionalnimi conami. Pohištveni
kosi kuhinje, jedilnice in dnevne sobe
se danes po eleganci prav nič ne razlikujejo!
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XXXL načrtovalci sanjskih prostorov

XXXL načrtovalec

Si želite imeti dom, ki je, kot da bi ga načrtoval notranji oblikovalec?
Lesninini načrtovalci sanjskih prostorov vam bodo pomagali
pri uresničitvi vaših želja – in sicer brezplačno.
Najboljše pri tem je, da boste imeli kontaktno osebo, ki vam bo
stala ob strani vse od načrtovanja prek dostave do montaže.
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REZERVACIJA
TERMINA

1

Dogovorite se za brezplačni termin
neobvezujočega posveta in izkoristite strokovno znanje Lesnininih svetovalcev. Naročite se
prek spletnega obrazca na strani
https://xxxl.si/izriskuhinje.

2

INDIVIDUALNO SVETOVANJE
IN NAČRTOVANJE

V osebnem razgovoru se boste z Lesnininimi načrtovalci sanjskih prostorov ob upoštevanju namena prostora,
priključkov, vpada svetlobe, dostopa itd. pogovorili o vaših stanovanjskih razmerah in izdelali koncept za
uresničitev vaših sanjskih prostorov. Strokovnjaki bodo
pripravili po meri prikrojene rešitve za opremljanje – vizualizirane ob pomoči 3D-načrtov – in vas spremljali ter
vam pomagali skozi celotno izvedbo projekta.

IZVEDBA IN
DOKONČANJE PROJEKTA

3

Po fazi načrtovanja in oceni stroškov – šele,
ko bodo vse vaše želje 100% izpolnjene – se
teorija udejanji v praksi: Lesninini načrtovalci sanjskih prostorov poskrbijo za nemoten
potek, usklajevanje pri obdelavi naročila in
brezhiben rezultat.

IDEALNA REŠITEV ZA OPREMLJANJE VAŠEGA DOMA
•
•

Individualno svetovanje
XXXL izbira kuhinj priznanih
blagovnih znamk vrhunske kakovosti

•
•

Nezavezujoče – brez obveze k nakupu
Strokovno znanje
profesionalnih svetovalcev
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Prehodna omara za oblačila

Prehodne

omare za oblačila
V šestih korakih se bodo vaše sanje uresničile!

SISTEMI OMAR VRHUNSKIH
BLAGOVNIH ZNAMK PRI LESNINI
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Nizek drog za oblačila
za zgornje kose oblačil

Košare za
modne dodatke
Visok drog za oblačila
za obleke in plašče

Izvlek omare za
več preglednosti

Dvigalo za lažjo
dosegljivost

Predali za spodnje
perilo & nogavice
Izvlek za čevlje

Prehodna omara za oblačila je odlična
rešitev za vse, ki si želijo prostor za
shranjevanje oblačil jasno ločiti od
spalnice. Glavni prednosti prehodne
omare za oblačila sta svoboda pri
načrtovanju razporeditve in velika
preglednost nad vsemi oblačili in
modnimi dodatki.
V ŠESTIH KORAKIH DO PREHODNE
OMARE ZA OBLAČILA
1. Kakšni so prostorski predpogoji?
Imate za prehodno omaro za oblačila
na voljo lasten (sosednji) prostor ali
morate s pregradno steno ustvariti
rešitev znotraj prostora?
2. Boste kombinirali sistem omar ali
posamezno pohištvo? Po meri načrtovana omara je idealna za prehodno
omaro, saj se lahko prostor za shranjevanje v njej izrabi kar se da učinkovito in glede na individualne potrebe. Pri
manjšem proračunu – in če v prostoru
ni posebnosti, kot so poševni stropi
– se lahko opremlja tudi s serijami
pohištva oz. s posameznimi kosi
pohištva.

3. Kakšne so potrebe po prostoru
za shranjevanje? Koliko in kakšna
oblačila je treba pospraviti in kako?
4. Odprte ali zaprte omare? Želite
vse pokazati, da bo dobro vidno, ali
bi oblačila raje zaščitili pred UV-svetlobo? Se vam zdi ohranjanje reda
lahko? S košarami za regale, škatlami
in razvrščanjem po barvah bodo
tudi odprte omare videti urejene.
5. Kako pa je s svetlobo? Zaradi
UV-zaščite veliko prehodnih omar
za oblačila nima okna. Odvisno od
svetlosti površin je treba načrtovati
ustrezno število elementov za osvetljevanje. Še posebej primerni so indirektna svetloba, kot je integrirana osvetlitev omare, in reflektorji, ki ne zasedejo
veliko prostora. Z LED-svetili, ki jih je
možno zatemniti, lahko skozi svetlobo
simulirate najrazličnejša vzdušja.

6. Katere dodatke potrebujem? Če
se bo prehodna omara za oblačila
uporabljala tudi kot garderoba, so
potrebna ogledala (v velikosti telesa)
– najbolje kar večje število, da se
boste lahko videli tudi v hrbet in
od strani. Nasvet: mobilno stoječe
ogledalo odlikuje njegova fleksibilnost. Za prijetno udobje pa poskrbijo
preproga, naslanjač, mizica za ličenje
ali odlaganje predmetov.

SI ŽELITE DOM, KI JE, KOT BI
GA NAČRTOVAL NOTRANJI
OBLIKOVALEC?
LESNININI NAČRTOVALCI
SANJSKIH PROSTOROV
vam bodo pomagali pri
uresničitvi vaših sanj – in sicer
BREZPLAČNO.
Obiščite nas
v vam najbližji Lesnini
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Ideje za darila

DIŠAVA ZA PROSTOR, s palčkami iz ratana, različni
vonji. 75 ml, 14,99 €; 240 ml, 24,99 €. DIŠEČA SVEČA,
270 g, v steklenem kozarčku, različni vonji. 16,99 €

SKODELICA ZA ČAJ, 350 ml, kakovosten porcelan,
različni motivi, s cedilom in pokrovom. 4,99 € 71360286

LONČEK „MOSCOW MULE“, 2/1, 8,5 X 10 cm, 550 ml,
jeklo, v bakreni barvi. 14,99 € 49010125

SET BRISAČ „SILENCE“, 4/1, 2 X 50 X 100 cm + 2 X 67
X 140 cm, 100% bombaž, na voljo v različnih barvah,
pralen do 60 °C. 39,90 €. 33550216/02-04,06,09

KARAFA „SPIRITII“, 0,7 l, steklo. 59,90 €. KOZAREC,
360 ml, steklo. 4,99 €. KOZAREC, 260 ml, steklo.
3,99 €. 38130599/09,06,07

38131995

JEDILNI PRIBOR „GLAM CHIC COPPER“, 30-delni,
nerjaveče jeklo, v zlati in bakreni barvi, tudi za pomivalni
stroj. 59,90 € 71360461/01,02

UMETNA KRZNENA ODEJA „ZOBEL“, 150 X 200 cm,
100% poliakrilna vlakna, pralna do 30 °C. 129,- €
UMETNI KRZNENI VZGLAVNIK „ZOBEL“, 48 X 48
cm, prevleka iz 85% poliakrilnih vlaken in 15% poliestrskih vlaken, polnilo iz 100% poliestrskih vlaken, na
zadrgo. 19,99 € 89820088/01,02

77480198/01-08;0200/01-09;0213/01-09
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POSODA ZA SIR, 28 X 17 X 28 cm, steklo, les. 34,90 €

ORHIDEJA V VAZI, umetna masa, steklo, v dveh barvah
in dveh velikostih. 30 X 15 cm, 17,99 €; 50 X 17 cm,
24,99 €. 45360179/01,02;0180/01,02

Božična darila
IZDELKI, KI OSVOJIJO SRCA IN JIH RADI
PODARIMO SEBI ALI DRUGIM

VAZA „ESMERALDA“, steklo, različne velikosti. 13 X 13
X 16 cm, 39,90 €; 13 X 13 X 24 cm, 59,90; 13 X 13 X 32
cm 69,90 €. 60380080/01-03

STENSKI OBEŠALNIK „SPHERE BALL“, 13 X 13 X 13 cm,
aluminij, primeren za obešanje oblačil in tudi za shranjevanje manjših stvari. 79,90 €. 60380087

STENSKA URA „TEMPUS“, Ø 19 cm, aluminij, v beli ali
črni barvi. 59,90 €. 60380113/01,02

BARSKI SET, 4/1, nerjaveče jeklo. Vsebuje servirni
pladenj, posodo za led s pokrovom, posodo za hlajenje
steklenice ter mešalnik za koktajle. 199,- €. 60380098

SET ZA REZANJE SIRA, 3/1, nerjaveče jeklo, v črni
darilni škatli. 39,90 €. 60380095/01

PEPELNIK „SCALA“, za cigaro, 14 X 5 X 14 cm, krom.
49,90 €. 60380096

DRŽALO ZA SVINČNIKE „ROTONDO“, 9 cm, nikelj, s
premikajočimi obroči. 44,90 €. 60380106

STOJALO ZA VIZITKE „NIC“, 10 cm, nerjaveče jeklo,
srebrna. 19,99 €. STOJALO ZA VIZITKE „NIC“, 10 cm,
nerjaveče jeklo, usnje, črna. 29,99 € 60380103/01,02

IGRA S KROGLICAMI „BALLANCE BALLGAME“, 16 X 8
X 11 cm, kovina. 69,90 €. 60380108
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XXXL knjižica ugodnosti

XXXL knjižica ugodnosti
Dobrodošli
v velikem in obsežnem svetu prednosti Lesnine.
Z XXXL knjižico ugodnosti je zagotovljeno neomejeno
zadovoljstvo pri nakupovanju. V njej je namreč več kot 100 kuponov
z ugodnostmi!
Kot naš kupec boste lahko ekskluzivno izkoristili odlične ponudbe,
storitve, nagradne igre in akcijske bone za restavracijo!
Že zdaj se lahko veselite letnega bonusa, ki ga boste dobili kot
dobropis na podlagi nakupov v prejšnjem letu.
Mimogrede: svoj XXXL bonus boste prejeli že od letnega
prometa v višini € 49,- naprej!
Vaša XXXL knjižica ugodnosti se vedno izplača!
Naročite si svojo XXXL kartico ugodnosti zdaj:
www.xxxl.si/kartica_ugodnosti
Se vidimo v Lesnini!

XXXL KNJIŽI

CA UGODNO

a
Dobrodošli dom

Februar–jul
ij 20

20
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STI

ZA IMETNIKE LESNININE XXXL KARTICE UGODNOSTI

BONI ZA TAKOJŠNJI POPUST

v prodajnih centrih in spletni Lesnini
BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

10 €

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
10EUR

20 €

XXXL KODA:
20EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 100,- EUR.

Unovčljiv pri nakupu nad 200,- EUR.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.

BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

50 €

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

XXXL KODA:
50EUR

100 €

XXXL KODA:
100EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 500,- EUR.

Unovčljiv pri nakupu nad 1.000,- EUR.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.

BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

BON ZA TAKOJŠNJI POPUST

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

(v poslovalnicah in spletni Lesnini)

200 € 500 €
XXXL KODA:
200EUR

XXXL KODA:
500EUR

Unovčljiv pri nakupu nad 2.000,- EUR.

Unovčljiv pri nakupu nad 5.000,- EUR.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.

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 akcijah in
za artikle, označene z XXXL NAJBOLJŠA CENA ter JUBILEJNA CENA, ter blagovne znamke
Alples, Dormeo Smeg, Versache, Berkel, Philips in Stokke, niti za gospodinjske aparate. Na
eno osebo unovčljiv le en bon. Boni veljajo do 31. 3. 2020.
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