
Dobrodošli doma

Dodatna pojasnila  
na zadnji strani.3

1 €3)

Pri nakupu  
nad 1.500 €. 
Za obstoječe in 
nove imetnike 
XXXL kartice 
zvestobe.

LETNA VINJETA =

NOVEMBER/DECEMBER

SOB ZAPRTOTORPON SRE ČET PET
   26 27 28 29 30 1 2  

PON SOB ZAPRTOTOR SRE ČET PET
   3 4 5 6 7 8 9  

PON SOBTOR SRE ČET PET
   10 11 12 13 14 15   

NAJVEČ KUHINJ PO NAJBOLJŠIH 
CENAH  S KREDITOM DO 60 OBROKOV6) 7)

Kuhinja, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski 
materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku s korpusi v različnih višinah 
in globinah. Na voljo velika paleta barv front in korpusov. (02100030/88)

POPUST

55%
KUHINJE
PO MERI

V
ZO

R
EC

GRATIS4)

PEČICA
Pri nakupu  
lesenega dela  
kuhinje v vrednosti  
nad 2.000 €.

(16990210/01)

4) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS5)

(37240148/01)
5) Pojasnila na zadnji strani.

VRHUNSKI 5-DELNI SET 
POSODE FISSLER,

vključno s štirimi steklenimi pokrovi. 
Posoda je primerna tudi za indukcijo. 

Pri nakupu lesenega dela 
 kuhinje v vrednosti 

 nad 4.000 €.

VRHUNSKA KAKOVOST



2

POPUST

45%

1 Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Lakirane 
fronte v visokem sijaju. Vgrajeni vrhunski materiali. Velika izbira 
elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu prostoru. 
(02100094/88)

2 Vgradna kuhinja po meri, vrhunska nemška kakovost z mehkim 
zapiranjem predalov in vrat. Možnost izbire barv lakiranih front v 
visokem sijaju. Velika izbira elementov. 25 let garancije na lesene dele 
kuhinje v skladu z garancijskimi pogoji. (15660033/88)

VGRADNA KUHINJA2

KUHINJA PO MERI1
KUHINJE
PO MERI
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POPUST

50%

3 Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru in človeku kot merilo vseh stvari. Na 
voljo velika paleta barv front in korpusov. (21900080/01,88)

KUHINJA PO MERI3
KUHINJE
PO MERI

 
Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL KREDIT

DO 60 OBROKOV
BREZ OBRESTI (EOM = od 2,06 %)

-55%DO
2)%

NA IZBRANE MODELE KUHINJ 
 PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMK 

 NOVEL, DIETER KNOLL COLLECTION, 
 CELINA, MODERANO,  WELNOVA, XORA

POPUST

55%

XXXL IZBIRA BARV

ZAOKROŽENE SPODNJE  
IN ZGORNJE OMARE

ZAOKROŽENI KOTNI ELEMENT

DVIGNJEN POMIVALNI STROJ
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POPUST

45%

KUHINJA PO MERI1

KUHINJA2

KUHINJE
PO MERI
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POPUST

55%

POPUST

50%
1 Kuhinjo po meri v temno sivi barvi fronte 

odlikuje vrhunska nemška kakovost z mehkim 
zapiranjem predalov in vrat. Možnost izbire 
različnih barv lakiranih front. Velik nabor 
elementov vam omogoča, da kuhinjo z lahkoto 
prilagodite svojim potrebam in prostoru. 
(15660721/88)

2 Kuhinjo po meri, odlikuje vrhunska nemška 
kakovost z mehkim zapiranjem predalov in 
vrat. Lakirane fronte v podeželskem stilu. 
Velik nabor elementov vam omogoča, da 
kuhinjo z lahkoto prilagodite svojim potrebam 
in prostoru. (04530092/88)

3 Kuhinja po meri, v podeželskem stilu. 
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. (21900068/88)

VGRADNA KUHINJA3

XXXL IZBIRA TEČAJEV

VRATA S KOVINSKIM OKVIRJEM

STENSKW POLICE

XXXL IZBIRA BARV

1) Na lesene dele  
kuhinje v skladu z 
garancijskimi pogoji.

na vašo kuhinjo Dieter K
no

ll

GA
RANCIJA

25
LET

1)

KUHINJE
PO MERI

Več na: www.xxxlesnina.si

NAJBOLJŠE RAZMERJE  
MED KAKOVOSTJO IN CENO
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1 Kuhinjski blok, dimenzije 215 X 245 + 120 cm. Delovna 
plošča temni beton, fronta beton v kombinaciji z belo 
sijaj, vključno s pomivalnim koritom in osnovno belo 
tehniko Ignis. Pomivalni stroj in miza za doplačilo. 
4.595,- 1.790,- (18710032/92)

2 Kuhinjski blok. Fronta hrast rivero grigio v kombinaciji z belo sijaj. 
Vključno z mehkim predalov, pomivalnim koritom, armaturo in belo 
tehniko Beko. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je 
dobavljiv v roku 7 delovnih dni. 2.958,- 1.479,- (11630006/02)

KUHINJSKI BLOK1

KUHINJSKI BLOK2

POPUST

50%
1.479,-
2.958,-

- STEKLOKERAMIČNA  
KUHALNA PLOŠČA

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

IN ARMATURA

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

ZALOGA

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

LAK VISOKI SIJAJ
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GRATIS4)

PEČICA
Pri nakupu lesenega dela  
kuhinje v vrednosti nad 2.000 €.

(16990210/01)

4) Pojasnila na zadnji strani.

xxxlesnina.si

NAKUPUJTE 24/7

POPUST

59%1.490,-
3.723,-

- STEKLOKERAMIČNA 
KUHALNA PLOŠČA

- PEČICA/A
- HLADILNIK Z  

ZAMRZOVALNIKOM/A+
- NAPA/D
- POMIVALNO KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

POPUST

61%1.790,-
4.595,-

- STEKLOKERAMIČNA 
KUHALNA PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

3 Kuhinjski blok, dimenzije 325 X 185 cm. Fronte v barvi magnolije v 
kombinaciji s hrastom. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni 
stroj in mikrovalovna pečica za doplačilo. 3.723,- 1.490,- (18710146/09)

KUHINJSKI BLOK3

5) Dodatna pojasnila na zadnji strani.

GRATIS5)

3) Dodatna pojasnila na zadnji strani.

1 €3)

Pri nakupu nad 1.500 €. Za obstoječe  
in nove imetnike XXXL kartice zvestobe.

LETNA VINJETA

ZA

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

V
ZO

R
EC

VRHUNSKI 5-DELNI SET  
POSODE FISSLER, vključno s štirimi steklenimi 
pokrovi. Posoda je primerna tudi za indukcijo. Pri 
nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti  nad 4.000 €.

VRHUNSKA KAKOVOST

(37240148/01)



LSI12-8-c 

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 26. 11. do 15. 12. 2018 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: LES-MMS 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 na novo sklenjena naročila in jih ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. Popusti 
veljajo za nakup izbranih modelov priznanih blagovnih znamk kuhinj in se obračunajo glede na maloprodajni cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo 
tehniko. 3) Akcija LETNA VINJETA ZA 1 EUR ZA LETO 2019 velja za obstoječe in nove imetnike XXXL card. Velja za avtoceste in hitre ceste v upravljanju DARS d. d. za vsa bivalna vozila in motorna 
vozila, katerih višina nad prvo osjo znaša do 1,3 m in največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, s priklopnikom ali brez. Akcija velja na novo sklenjena naročila in jih ni mogoče upoštevati pri že 
sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. 4) Akcija GRATIS PEČICA velja za model: 16990210/01, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 2.000 € Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. 5) Akcija 
GRATIS SET posode Fissler 5/1 (37240148-01) pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih poslovalnicah. 

LJUBLJANA, Center BRDO, 
C. na Bokalce 40

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

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

www.xxxlesnina.si

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

Informativni izračun

Znesek kredita Doba odplačila v 
mesecih

Stroški 
odobritve 

Stroški 
zavarovanja

Fiksna obrestna 
mera Mesečni obrok Skupni znesek 

kredita EOM

1.000,00 € 24 10,00 € 40,00 € 0 % 41,67 € 1.050,00 € 5,09 %
2.000,00 € 48 20,00 € 80,00 € 0 % 41,67 € 2.100,00 € 2,57 %
3.000,00 € 60 30,00 € 120,00 € 0 % 50,00 € 3.150,00 € 2,06 %

Kuhinjski blok, dolžine 240 cm. 
Fronte v beli barvi v visokem sijaju, 
korpus bel, delovna plošča v temnem 
kamnu. Cena za leseni del. Bela 
tehnika za doplačilo. 549,- 379,- 
(05860029/01)

Kuhinjski blok, dimenzije 270 cm. 
Fronte v beli barvi v kombinaciji 
s planinskim hrastom, korpusi 
v planinskem hrastu. Vključno z 
osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni 
stroj za doplačilo. 2.659,- 990,- 
(18710416/01)

POPUST

30%379,-
549,-

POPUST

62%990,-
2.659,-

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS
- ELEKTRIČNA KUHALNA PLOŠČA
- PEČICA/A
- HLADILNIK/A+
- NAPA/E
- POMIVALNO KORITO

ZALOGA

PEČICA

HLADILNIK

MEHKO ZAPIRANJE PREDALOV IN VRAT

NAPA

POMIVALNO KORITO

ELEKTRIČNA KUHALNA PLOŠČA

xxxlesnina.si

NAKUPUJTE 24/7




