
Dobrodošli doma
NAJBOLJŠI 
PRENOSNI 
ŽARI

SEZONA 
ŠE TRAJA



Plinski žar “DUKE”, ohišje, gorišče in pokrov so izdelani 
iz litega aluminija, dve rešetki iz litega železa 45 X 38 cm, 
gorilnik z močjo 2,94 kW iz nerjavečega jekla, vsebuje 
v pokrov integriran termometer, dve stranski polici za 
odlaganje. Snemljiva posoda za zbiranje maščobe,ki je 
pralna v pomivalnem stroju. 101 X 40 X 45 cm. (50050001)

20%
POPUST:

277,-
349,-



Električni žar “E-DUKE”, ohišje, ognjišče 
in pokrov iz litega aluminija, dve rešetki iz 
litega železa 45 X 38 cm, moč gorilnika 2,2 
kW, vključuje v pokrov integriran termometer, 
snemljive stranske police za odlaganje, 
snemljiva posoda za zbiranje maščobe, ki je 
pralna v pomivalnem stroju, 101 X 40 X 45 cm 
(50050002)

21%
POPUST:

298,-
379,-



Plinski žar “DUKE 200”, ohišje, ognjišče 
in pokrov iz litega aluminija, 2-delna rešetka 
iz litega železa 55 X 46 cm, 2 gorilnika iz 
nerjavečega jekla, z močjo 6,74 kW, vključuje 
v pokrov integriran termometer, snemljivi 
stranski polici. Snemljiva posoda za zbiranje 
maščobe, pralna v pomivalnem stroju. 135 X 49 
X 58 cm (50050004)

20%
POPUST:

359,-
449,-



Plinski žar “STAR WARS”, z gorilnikom 
iz nerjavečega jekla, z močjo 2,93 kW, 
ohišje iz litega aluminija, 2-delna rešetka 
45 X 38 cm iz litega železa, vključuje 
v pokrov integriran termometer “THE-
FIGHTER DESIGN”, elektronski vžig. Gumb 
za reguliranje gorilnikov, snemljivi 
stranski polici iz litega aluminija, cev 
in regulator za plin, baterije. Vsebuje 
lasersko vgraviran certifikat “10 letno 
omejen jamstvo”. (50050003)

officially authorized by

special edition

24%
POPUST:

399,-
529,-



Artikli spremljajočega programa so dobavljivi v poslovnih enotah Ljubljana – Brdo, Levec, Maribor in Vrtojba pri Novi Gorici.
Cene v katalogu so v € in veljajo od 3. 9. do 29. 9. 2018 oz. do odprodaje zalog. Prečrtane cene so maloprodajne cene, ki so veljale pred akcijo in bodo veljale 
po njej. Popust se obračuna 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

Plinski žar “DUKE T300”, ohišje, 
ognjišče in pokrov iz litega aluminija, 
3-delna rešetka 64 X 54 cm iz litega 
železa, s snemljivim predlom za VOK, 
3 gorilniki iz nerjavečega jekla, z 
močjo 7,76 kW, vključuje v pokrov 
integriran termometer, zložljive 
stranske police. (50050005)

Dobrodošli doma

16%
POPUST:

549,-
659,-


