
NAJVEČ KUHINJ PO NAJBOLJŠIH  
CENAH8) S KREDITOM DO 36 OBROKOV9)

www.xxxlesnina.si
NAKUPUJTE 24/7

Velja od 2. 12. do 21. 12. 2019

XXXL IZBIRA BARV

Kuhinja po meri. Ko jo prvič vidite, se morate vprašati, ali je to pravi kamen ali kopija. V naravi smo iskali navdih, zato smo uporabili barve in strukture, ki posnemajo 
površine iz našega okolja. Te se idealno združijo z detajli lesa, stekla, lakiranih ali kamnitih površin, kar ustvarja kombinacije, pripravljene sprejeti vsakogar, ki od svoje 
kuhinje pričakuje več. Vgrajeni vrhunski materiali glede na pogoje, ki jih ponuja Lesnina, zagotavljajo petletno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira 
elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim željam in prostoru. (15660312/88)

Kuhinja po meri DK210. Ko jo prvič vidite, se morate vprašati, ali je to pravi kamen ali kopija. V naravi smo iskali navdih, zato smo uporabili barve in strukture, ki 
posnemajo površine iz našega okolja. Te se idealno združijo z detajli lesa, stekla, lakiranih ali kamnitih površin, kar ustvarja kombinacije, pripravljene sprejeti vsakogar, 
ki od svoje kuhinje pričakuje več. Vgrajeni vrhunski materiali glede na pogoje, ki jih ponuja Lesnina, zagotavljajo petletno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. 
Velika izbira elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim željam in prostoru. (15660312/88)

1.590,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 3 7)

50%
POPUST

3.180,-

Dodatna pojasnila  
na zadnji strani.3

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

1 € 3)
LETNA VINJETA =

PEČICA 
HBF113BS1
v vrednosti 359 € pri 
nakupu lesenega dela 
kuhinje v vrednosti 
nad 2.000 €.

4) Pojasnila na zadnji strani.
(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 €.

GRATIS4) GRATIS5)

VRHUNSKA KAKOVOSTV
ZO

R
EC

https://www.xxxlesnina.si/?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=spletna-lesnina
https://www.xxxlesnina.si/c/popusti?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc4=akcije-in-popusti
https://www.xxxlesnina.si/p/dieter-knoll-kuhinja-po-meri-001566031288?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=1566031288
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1: Kuhinja po meri, matirana ličnica v oniks črni barvi, z elegantnim robom v lesnem dekorju, kombinirana z nišo, prav tako v lesnem dekorju, daje 
kuhinji dovršen videz v skladu z najnovejšimi trendi. Izvirno pri tem: površina črne ličnice je obdelana z inovativno tehnologijo „Anti-Fingerprint“  
in je odporna proti prstnim odtisom. (02100051/88)

1: Kuhinja po meri STEVEN, matirana ličnica v oniks črni barvi, z elegantnim robom v lesnem dekorju, kombinirana z nišo, prav tako v lesnem 
dekorju, daje kuhinji dovršen videz v skladu z najnovejšimi trendi. Izvirno pri tem: površina črne ličnice je obdelana z inovativno tehnologijo  
„Anti-Fingerprint“ in je odporna proti prstnim odtisom. (02100051/88)

0,-

2: 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)

KUHINJE PO MERI

KUHINJE PO MERI

XXXL IZBIRA FRONT

1.890,-
2.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

50%
POPUST

3.887,-

KUHINJE
PO MERI

https://www.xxxlesnina.si/p/moderano-kuhinja-po-meri-002190008001?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=2190008001


3

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. (21900006/88)

3: Kuhinja po meri LASER BRILLANT, 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. (21900006/88)

KUHINJE PO MERI

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

PRIMER POSTAVITVE 7) 

Kuhinja, pribl. 245 X 305 cm

REGAL

ODPORNOST PROTI PRSTNIM ODTISOM

ROČAJ GUMB

1.660,-
2.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

45%
POPUST

3.044

1.760,-
1.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

50%
POPUST

3.544,-

BREZ SKRITIH STROŠKOV  
IN VIŠANJA CEN

2) Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL POPUSTI  
NA PRIZNANE BLAGOVNE  

ZNAMKE  KUHINJ

HITRI KREDIT:  
EOM = 0 %

DO 36  
OBROKOV

Dodatna pojasnila na zadnji strani.

-50%DO 2)
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1: Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti s frontami v temno sivi barvi. Velika izbira elementov vam omogoča postavitev kuhinje po 
lastnih željah in merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, korpusov in delovnih plošč. (04530814/88)

1: Kuhinja po meri TONIO, vrhunske nemške kakovosti s frontami v temno sivi barvi. Velika izbira elementov vam omogoča postavitev 
kuhinje po lastnih željah in merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, korpusov in delovnih plošč. (04530814/88)

2: Kuhinjski blok, dim. 215 X 210 cm, je visokokakovosten kuhinjski blok v žlahtni zasnovi. Elegantne fronte  v barvi peska zagotavljajo 
prijetno vzdušje. Na prostornih delovnih površinah lahko preprosto pripravite okusno hrano in domišljijske sladice. Sistem mehkega zapiranja 
prav tako olajša rokovanje in preprečuje obrabo materiala.  Za doplačilo boste v naših trgovinah prejeli številne različice, barvne alternative, 
dodatke in dodatne elemente. Armatura in slikovna dekoracija nista vključeni v ceno. 3.790,- 1.490,- (04530813/29)

2: Kuhinjski blok SILVIO, dim. 215 X 210 cm, je visokokakovosten kuhinjski blok v žlahtni zasnovi. Elegantne fronte  v barvi peska 
zagotavljajo prijetno vzdušje. Na prostornih delovnih površinah lahko preprosto pripravite okusno hrano in domišljijske sladice. Sistem 
mehkega zapiranja prav tako olajša rokovanje in preprečuje obrabo materiala.  Za doplačilo boste v naših trgovinah prejeli številne različice, 
barvne alternative, dodatke in dodatne elemente. Armatura in slikovna dekoracija nista vključeni v ceno. 3.790,- 1.490,- (04530813/29)

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

LEONARD

XXXL IZBIRA BARV

1.650,-
1.		CENA	ZA	PRIMER	POSTAVITVE	 

NA	STRANI	3 7)

45%
POPUST

3.011,-

1.490,-
2.		CENA	ZA	PRIMER	POSTAVITVE	 

NA	STRANI	3 7)

60%
POPUST

3.790,-

KUHINJE PO MERI

KUHINJE PO MERI

https://www.xxxlesnina.si/p/celina-kuhinja-po-meri-000453081488?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0453081488
https://www.xxxlesnina.si/p/celina-kuhinjski-blok-000453081329?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0453081329
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1: Kotna kuhinja, dim. 220 + 180 cm, z bronastimi poudarki in kombinaciji bele. Prevleka iz melaminskih smol zagotavlja dolgotrajno zaščito, odporne na praske. 
Bi radi uporabili več kot dva lonca? Nato dostopajte do predalov in omar – in doživite optimalno udobje pri kuhanju zahvaljujoč integriranemu sistemu z mehkim 
zapiranjem. Na voljo je tudi praktičen element s policami. Cena za leseni del. 4.190,- 1.690,- (04530333/73)

1: Kotna kuhinja LARS, dim. 220 + 180 cm, z bronastimi poudarki in kombinaciji bele. Prevleka iz melaminskih smol zagotavlja dolgotrajno zaščito, odporne na 
praske. Bi radi uporabili več kot dva lonca? Nato dostopajte do predalov in omar – in doživite optimalno udobje pri kuhanju zahvaljujoč integriranemu sistemu z 
mehkim zapiranjem. Na voljo je tudi praktičen element s policami. Cena za leseni del. 4.190,- 1.690,- (04530333/73)

1.690,-
1.		CENA	ZA	PRIMER	POSTAVITVE	 

NA	STRANI	3 7)

59%
POPUST

4.190,-

EKSKLUZIVNE PREDNOSTI KUHINJ
Elektromehanski 
odpiralni sistem 
EASYS zagotavlja 
večje udobje pri 
odpiranju hladilnikov 
in zamrzovalnikov -  
še posebej v 
brezročajnih kuhinjah. 
Z nežnim pritiskom 
na fronto se vrata 
odprejo dovolj široko, 
da  lahko ročno 
odprete preostanek 
poti. Če vrata niso 
popolnoma zaprta, 
se ponovno zaprejo 
sama.

Servo pogon za stenske omarice z vrtljivimi in 
dvižnimi vrati. Rahel dotik na integrirano stikalo v 
trupu omare prek brezžičnega omrežja samodejno 
odpre/zapre vrata.

Da bi prihranili 
delovno površino, 
je mogoče  
univerzalni rezalnik  
zložiti in shraniti v 
predalu.

Stenska omarica z izvlečnima policama za 
ergonomski dostop.

(04530000) 7)	Pojasnilo	na	zadnji	strani.

GRATIS7)

DOSTAVA 
 IN MONTAŽA  
ZA NAKUP KUHINJ

KUHINJE
PO MERI

KUHINJE PO MERI

Izdelava kuhinjskega projekta zajema  
3D-izris, tloris, naris in načrt instalacij.

BREZPLAČEN 3D-IZRIS 
IN RAČUNALNIŠKO 
PROJEKTIRANJE

6)	Pojasnilo	na	zadnji	strani.

https://www.xxxlesnina.si/p/celina-kotna-kuhinja-000453033374?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0453033374
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Kuhinjski blok, dimenzije 330 X 150 + 150 cm. Lakirane fronte v sivo modri barvi visoki sijaj. Korpusi in delovne plošče 
v barvi planinskega hrasta. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni stroj, zidne obloge in razsvetljava za 
doplačilo. Možnost izbire različnih barv korpusov in front za doplačilo. 5.161,- 1.990,- (18710141/29)

Kuhinjski blok STAR, dimenzije 330 X 150 + 150 cm. Lakirane fronte v sivo modri barvi visoki sijaj. Korpusi in delovne 
plošče v barvi planinskega hrasta. Vključno z osnovno belo tehniko Ignis. Pomivalni stroj, zidne obloge in razsvetljava za 
doplačilo. Možnost izbire različnih barv korpusov in front za doplačilo. 5.161,- 1.990,- (18710141/29)

Kuhinjski blok, fronta hrast rivero grigio v kombinaciji z belo sijaj. Vključno z mehkim zapiranjem predalov, pomivalnim koritom, armaturo in belo tehniko Beko. 
Postavitev bloka je reverzibilna (levo-desno). Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog.  
1.890,- 1.490,- (11630010/01)

XXXL IZBIRA BARV

1.490,-
1.890,- 21%

POPUST

1.990,-
5.161,- 61%

POPUST

LAK VISOKI SIJAJ

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

https://www.xxxlesnina.si/p/kuhinjski-blok-001163001001?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=1163001001
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Kuhinjski blok SPICE, dolžine 270 cm. Fronte v beli barvi v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča pa v temnem kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za 
doplačilo. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog. 590,- 399,- (08870140/01)

Kuhinjski blok SPICE, dolžine 270 cm. Fronte v beli barvi v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča pa v temnem kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za 
doplačilo. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog. 590,- 399,- (08870140/01)

1.990,-
2.490,- 20%

POPUST

399,-
590,- 32%

POPUST

ODPRT REGAL

INTEGRIRAN ROČAJ

PREDALNIK

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH6)

-	POMIVALNI	STROJ/A
-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

POMIVALNI STROJ

MASIVNI LES

Kuhinjski blok, dim. 315 cm (hladilnik levo). Lakirane masivne sive fronte. Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalnim strojem in pomivalnim koritom. Artikel 
je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog. 2.490,- 1.990,- (04020004/01)

https://www.xxxlesnina.si/p/xora-kuhinjski-blok-000887014001?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0887014001
https://www.xxxlesnina.si/p/xora-kuhinjski-blok-000402000401?utm_id=GcAeGBTh.tutFQlO.opid2.opid&utm_source=issuu_com&utm_medium=Display&utm_campaign=katalogi&utm_content=LSI12-9-c&utm_term=catalogue_link&wt_cc2=0402000401


LSI12-9-c

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 2. 12. do 21. 12. 2019 oziroma do odprodaje zalog. 
Prečrtane cene so maloprodajne cene, ki so veljale pred akcijo in bodo veljale po njej. Popusti se obračunajo glede na 
maloprodajni cenik. Nakup akcijskih izdelkov 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 prodajnem centru. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih prodajnih centrih. 
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, izdelkih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA in JUBILEJNA 
CENA. Popusti veljajo za nakup priznanih blagovnih znamk kuhinj  in se obračunajo glede na maloprodajni cenik v skladu s 
prodajnimi pogoji Lesnine. 3) Akcija LETNA VINJETA ZA 1 EUR ZA LETO 2020 velja za obstoječe in nove imetnike XXXL kartice 
zvestobe. 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 pri nakupu izdelkov nad 
1.500 €, za en nakup velja 1 vinjeta. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, 
artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in JUBILEJNA 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, izdelkih v trenutnih akcijah in izdelkih, 
označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 5) Akcija GRATIS SET posode Fissler 
5/1 (37240148-01) pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni 

Vgradna pečica HBG2780S0 Serie | 6
08350543/67

(na lestvici en. 
razredov od 
A+++ do D)
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 Indukcijska kuhalna plošča, 60 cm, PIE645BB1E Serie | 4
08350547/14

 Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm, SMV46GX03E Serie | 4
08350550/29

(na lestvici en. 
razredov od 
A+++ do D)

Vgradni hladilnik z  
zamrzovalnikom spodaj
KIV34X20 Serie | 2
08350551/04

•	Avtomatsko	odtaljevanje	hladilnega	dela	
•	MultiBox	–	prozoren	predal	z	valovitim	dnom,	 
idealen	za	shranjevanje	sadja	in	zelenjave	

•	LED-osvetlitev	
•	Poraba	energije:	274	kWh	letno	
•	Skupna	uporabna	prostornina:	265	l	
•	Desno	odpiranje	vrat,	prestavljivo	
•	Vgradne	dimenzije	(V	x	Š	x	G):	177.5	x	56.2	x	55	cm

(na lestvici en. 
razredov od 
A+++ do D)

*  Promociji podaljšane garancije za pomivalne stroje in vgradne hladilnike  
Bosch trajata do 15. 1. 2020. Pogoj: registracija aparata v 30 dneh od nakupa.  
Več na www.bosch-home.si

579,-
669,-

549,-

459,-
509,-

549,-
699,-

•	Piroliza	–	samočistilna	avtomatika	
•	10	načinov	gretja
•	vroči	3D-zrak:	 
odlični	rezultati	na	do	treh	ravneh	hkrati	

•	30	samodejnih	programov	AutoPilot	
•	Enonivojska	teleskopska	izvlečna	vodila	
•	Prostornina	pečice:	71	l

•	TouchSelect	za	preprosto	izbiro	želenega	kuhališča	in	nastavitev	želene	stopnje	moči	
•	4	indukcijska	kuhališča	
•	Fukncija	QuickStart	
•	Funkcija	ReStart	
•	Elektronska	programska	ura	
•	Funkcija	za	vsa	kuhališča	PowerBoost	
•	Jekleni	okvir	•	Priključna	moč:	7,4	kW

•	Zmogljivost:	12	pogrinjkov	
•	Glasnost	(tihi	program):	44	dB(A)	re	1	pW	
•	6	programov	
•	4	posebne	funkcije	
•	Dozirni	asistent	
•	Inverterski	motor	EcoSilence	Driuve	
•	Po	višini	nastavljiva	zgornja	košara	
•	InfoLight	
•	Notranjost	iz	nerjavečega	jekla/Polinox

Dobrodošli doma

LJUBLJANA, Center Brdo, Cesta na Bokalce 40
VRTOJBA, pri Novi Gorici, Mednarodni prehod 10
KRANJ, C. Staneta Žagarja 67

MARIBOR, Tržaška c. 33
KRŠKO, C. krških žrtev 137a
JESENICE, Cesta železarjev 4b

LEVEC, Petrovče: Levec 71a
MURSKA SOBOTA, Bakovska c. 1
NOVO MESTO, Ljubljanska c. 26

KOPER,  
Ljubljanska c. 5a

Obrestna mera je 0,00 %, stroški 0,00 %, 
najmanjša vrednost kredita je 300 EUR,

največja 10.000 EUR. Prodaja do  
36 obrokov, brez obresti in  
brez stroškov, EOM = 0 %.  

Minimalna vrednost obroka: 40 EUR.

XXXL KREDIT 9)

DO 36 OBROKOV  
BREZ OBRESTI

BREZ SKRITIH STROŠKOV 
 IN VIŠANJA CEN

mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, izdelkih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in izdelkih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in JUBILEJNA CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z 
vključeno belo tehniko. 7) GRATIS DOSTAVA IN MONTAŽA: pri nakupu lesenega dela kuhinje nad 1.500 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih. Ne 
velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko blagovnih znamk Xora in Italstyle. 8) Na podlagi raziskave, ki je potekala prek spletne ankete po metodi CAWDEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing 
– Deep Mind Awareness) v izvedbi švicarske organizacije ICERTIAS www.bestbuyaward.org/SLOVENIA-610PM83. Z Jubilejno ceno so označeni izbrani izdelki iz našega asortimana, ki so vključeni v akcijo 
praznovanja letošnje 70-letnice Lesnine. Jubilejne cene nisi terminsko vezane na trajanje kataloga.

Poskeniraj QR kodo 
za digitalni katalog:




