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Dobrodošli doma

Velja od 10. 2. do 29. 2. 2020

Kopalnica, fronta v pallaadium kovinski barvi. Korpus v temno sivi barvi in notranjost v barvi 
lave tvorita sodoben okvir, ki poudari kopalnico. Spodaj je omarica z dvema predaloma, v katerem 
je dovolj prostora za brisače in toaletne potrebščine. (14930203/01)

WELLNESS V VAŠEM DOMU
33%
POPUST

DO 36 OBROKOV

BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

2) Dodatna pojasnila na zadnji strani.Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL POPUSTI NA PRIZNANE  
BLAGOVNE ZNAMKE  KOPALNICXXXL KREDIT
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Kopalnica  v sivi barvi, kjer se boste počutili udobno in sproščeno. Za ekskluzivno blagovno znamko sta značilna dizajn in udobje. Bel keramični umivalnik z odlagalno 
površino za milo in kozarec z zobno ščetko. Z dvema predaloma ustvarja veliko prostora za shranjevanje brisač in izdelkov za nego. Integrirana LED-osvetlitev v visečem 
elementu vas bo postavila v najboljšo luč. Za tremi vrati je stikalo za luč in element vtičnice za sušilnik za lase ali brivnik. Vse, kar potrebujete za dobro počutje, lahko 
razporedite na steklene police. Ta kopalnica DIETER KNOLL ve nekaj o estetiki! (18640093/16)

30%
POPUST

DVOJNI UMIVALNIKXXXL IZBIRA BARV INTEGRIRANA LED-OSVETLITEV

ELEGANCA V NAJLEPŠI OBLIKI
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Kopalnica, prepriča z elegantnimi frontami, ki v vašo kopalnico vnesejo moderen dizajn in ustvarijo prostor za dobro počutje ter sprostitev. Izbirate lahko med belo mat in 
kremenasto sivo mat. Velika izbira elementov omogoča individualno oblikovanje vaše kopalnice, ki izpolni vse vaše želje in potrebe. Velika izbira omaric z ogledali vas bo 
zjutraj prikazala v pravi luči. Omarice za pod umivalnik z domišljenimi vstavki, visoke, srednje in stenske omarice. Poleg vsega tega pa funkcionalni regali in premišljena 
osvetlitev poskrbijo za največjo udobnost. (18640153/01)

Kopalnica CALERI, prepriča z elegantnimi frontami, ki v vašo kopalnico vnesejo moderen dizajn in ustvarijo prostor za dobro počutje ter sprostitev. Izbirate lahko med 
belo mat in kremenasto sivo mat. Velika izbira elementov omogoča individualno oblikovanje vaše kopalnice, ki izpolni vse vaše želje in potrebe. Velika izbira omaric z 
ogledali vas bo zjutraj prikazala v pravi luči. Omarice za pod umivalnik z domišljenimi vstavki, visoke, srednje in stenske omarice. Poleg vsega tega pa funkcionalni regali 
in premišljena osvetlitev poskrbijo za največjo udobnost. (18640153/01)

Kopalnica, vrhunske 
nemške kakovosti v 
imitaciji temnega hrasta 
charleston z umivalnikom 
iz mineralne litine. Velika 
izbira elementov vam 
omogoča, da sestavite 
kopalnico po svoji meri. 
Možnost naročanja 
tudi v drugih barvnih 
kombinacijah. (14930061/88)

33%
POPUST

30%
POPUST

4 STEKLENE POLICE

6 STEKLENIH POLIC, LED 
OSVETLITEV, STIKALO/
VTIČNICA

ZGORNJI PREDAL S PRE-
DALOM ZA KOZMETIKO

BREZ ROČAJEV, ALUM. MAT ROČAJ, ČRN ROČAJ

XXXL IZBIRA BARV
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Kopalnica z mehkimi oblikami in prilegajočimi se elementi. Vrhunske nemške kakovosti.  
Velika izbira elementov. Možnost naročanja v različnih barvnih dekorjih. (14930364/88)

ELEGANCA V NAJLEPŠI OBLIKI

33%
POPUST

STEKLENI UMIVALNIK V BELI BARVI

STEKLENI UMIVALNIK KVARCITNO SIVA

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA SESTAVOV

EVERMITE, TRDNEJŠA POVRŠINA, 
PREPROSTA ZA NEGO

MINERALNA BELA LITINA
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Kopalnica, vrhunske 
nemške kakovosti 
in dizajna. Fronte z 
vgrajenim ročajem. 
Velika izbira različnih 
elementov vam omogoča, 
da sestavite kopalnico po 
svojih željah. (14930191/01)

Kopalnica, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Fronte z vgrajenim ročajem v barvi hrasta charlstone. Velika izbira različnih elementov vam omogoča, da sestavite 
kopalnico po svojih željah. Osnovni sestav širine 120 cm, stranska omarica za doplačilo. Na voljo različne barve korpusov in front. 1.456,- 999,- (14930116/88)

Kopalnica PUREFACTION, vrhunske nemške kakovosti in dizajna. Fronte z vgrajenim ročajem v barvi hrasta charlstone. Velika izbira različnih elementov vam omogoča, da 
sestavite kopalnico po svojih željah. Osnovni sestav širine 120 cm, stranska omarica za doplačilo. Na voljo različne barve korpusov in front. 1.456,- 999,- (14930116/88)

ODPRT REGAL

FRONTA BREZ ROČAJA

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA BARV

PREDALNIK Z MEHKIM 
ZAPIRANJEM

25%
POPUST

999,-
1.456,- 31%

POPUST
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Kopalnica je del blagovne znamke Sadena. Ponaša se z ravnimi in čistimi linijami ter čudovito barvno kombinacijo. 
Kopalnico sestavljata umivalnik ter predalnik pod njim, poleg pa še prostorna omarica z ogledalom. Kopalnica je 
zelo moderna in atraktivna, izbrani dodatki pa jo bodo še obogatili. Kombinirajte jo z ostalim pohištvom iz enakega 
programa. (18640156/01)

33%
POPUST

DVOJNI UMIVALNIK MEHKO ZAPIRANJE LED-OSVETLITEV XXXL IZBIRA SESTAVOV

XXXL IZBIRA BARV

VRHUNSKA KAKOVOST IN DIZAJN
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Kopalnica, je blagovne znamke Sadena, ki 
se ponaša z izdelavo kakovostnega pohištva 
s prefinjenim dizajnom. Kopalnica omogoča 
polno izkoriščenost prostora, predvsem 
pa udobje in preglednost. Odlikujejo jo 
kakovostni materiali, površina elementov pa 
je zaščitena, kar omogoča, da voda ne prodira 
v notranjost materialov. Zunanjost kopalnice 
je v elegantni in naravni barvi hrasta, njeno 
odličnost pa dopolnjuje kakovostna LED-
osvetlitev, ki omogoča varčnost pri porabi 
električne energije. Kopalnica je obogatena 
tudi z nepogrešljivim ogledalom. Izbira 
kopalnice mora biti pri opremljanju doma premišljena izbira. Ustrezati mora vašim pričakovanjem in željam glede kopalniškega pohištva, predvsem pa se mora 
učinkovito prilegati oblikovanosti prostora. (18640028/08)

Kopalnica ATHEN, je blagovne znamke Sadena, ki se ponaša z izdelavo kakovostnega pohištva s prefinjenim dizajnom. Kopalnica omogoča polno izkoriščenost 
prostora, predvsem pa udobje in preglednost. Odlikujejo jo kakovostni materiali, površina elementov pa je zaščitena, kar omogoča, da voda ne prodira v notranjost 
materialov. Zunanjost kopalnice je v elegantni in naravni barvi hrasta, njeno odličnost pa dopolnjuje kakovostna LED-osvetlitev, ki omogoča varčnost pri porabi 
električne energije. Kopalnica je obogatena tudi z nepogrešljivim ogledalom. Izbira kopalnice mora biti pri opremljanju doma premišljena izbira. Ustrezati mora vašim 
pričakovanjem in željam glede kopalniškega pohištva, predvsem pa se mora učinkovito prilegati oblikovanosti prostora. (18640028/08)

33%
POPUST

KROM ROČAJILED-OSVETLITEVPROSTORNI PREDALNIKI Z MEHKIM ZAPIRANJEM

DO 36 OBROKOV

BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

2) Dodatna pojasnila na zadnji strani. Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL POPUSTI NA PRIZNANE  
BLAGOVNE ZNAMKE  KOPALNIC XXXL KREDIT

-33%DO 2)
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Kopalnica, v briljantno beli sijaj barvi. Osnovni sestav, dim. 120 cm, zajema: visečo omarico s tremi zrcali in steklenimi poli-
cami, kjer je dovolj prostora za parfume, pršila za lase in kreme. Spodnja omarica s poliranim umivalnikom iz umetne litine in z 
dvema predalnikoma je kot nalašč za brisače, krtače in sušilce za lase. Stranska omarica, dim.  40 X 140 X 30 cm, za doplačilo. 
Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in je dobavljiv v roku 7 delovnih dni. 799,- 639,- (04610005/01-02)

20%
POPUST

PREDALNIKA Z MEHKIM ZAPIRANJEM

239,-
299,-

STRANSKA OMARICA

639,-
799,-

OSNOVNI SESTAV

NA 
ZALOGI

3)
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89,-
112,-

ZGORNJA OMARICA

172,-
216,-

VISOKA OMARA

99,-
127,-

SPODNJA OMARICA

599,-
749,-

OSNOVNI SESTAV

20%
POPUST

LED-OSVETLITEV

MEHKO ZAPIRANJE

Kopalnica v kombinaciji 
bele, visoki sijaj, in 
naravnega hrasta. 
Cena za osnovni sestav 
velja za omarico pod 
umivalnikom, širine 
75 cm, s keramičnim 
umivalnikom in zgornjo 
omarico s tremi vrati z 
ogledali, širine 75 cm, 
dno venca s svetilom, 
stikalom in vtičnico. 
Stranske omarice za 
doplačilo. 176,- 116,- 
(19770023/02)

KERAMIČNI UMIVALNIK

LED-OSVETLITEV

VISOKA OMARA  
S PREDALNIKOMA

71,-
106,-

STENSKA OMARA

92,-
138,-

SPODNJA OMARICA

166,-
248,-

VISOKA OMARA

444,-
669,-

OSNOVNI SESTAV

33%
POPUST

GRATIS 
NAJEM
DOSTAVNEGA  

VOZILA5)

Brezplačen najem 
 in brezplačno  
gorivo (do 150 km).

Kasko zavarovanje  
za samo 9,99 €.

ZA IMETNIKE XXXL 
KARTICE UGODNOSTI

 

 

Dobrodošli doma

5) Pojasnilo na zadnji strani.

Kopalnica, korpus 
grafit leseni dekor, 
fronta bela visoki sijaj. 
Vključno z mehkim 
zapiranjem vrat. Cena 
za osnovni sestav: 
viseča omarica, 
dim. 90 cm, s tremi 
ogledali in z vgrajeno 
svetilko, stikalom ter 
vtičnico + spodnja 
omarica s keramičnim 
umivalnikom, dim. 92 
cm. Stranske omarice za 
doplačilo. (19770266/01)

Kopalnica SERA, 
korpus grafit leseni 
dekor, fronta bela 
visoki sijaj. Vključno 
z mehkim zapiranjem 
vrat. Cena za osnovni 
sestav: viseča omarica, 
dim. 90 cm, s tremi 
ogledali in z vgrajeno 
svetilko, stikalom ter 
vtičnico + spodnja 
omarica s keramičnim 
umivalnikom, dim. 92 
cm. Stranske omarice za 
doplačilo. (19770266/01)
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Kopalnica je del blagovne 
znamke Xora. Odlikuje jo 
eleganten in moderen dizajn, 
ki se bo lepo podal v vašo 
kopalnico. Še posebno dober 
učinek bo, če kombinirate 
različne kose elementov s kosi 
iz enake kolekcije. Kopalnica 
je izdelana iz kakovostnih 
materialov. Zgornja in spodnja 
ploskev sta v naravni barvi 
hrasta riviera, telo in sprednji 
del omarice pa sta v beli barvi. 
Cena za sestav: spodnja omari-
ca z umivalnikom, širine 75 cm, 
višine 84 cm, zgornja omarica 
z ogledali, širne 80 cm, višine 
72 cm, globine 20 cm. Stranske 
omarice za doplačilo. 211,- 149,- 
(19770276/01)

Kopalnica, v kombinaciji hrasta ribbeck in sive. Cena velja za omarico pod umivalnikom, širine 108,4  cm, s keramičnim umivalnikom in 
zgornjo omarico s tremi vrati z ogledali, širine 110 cm, LED-osvetlitvijo, stikalom in vtičnico. 367,- 256,- (19770198/02)

OPDRT REGAL

VKLJUČNO Z BLAŽILNIKI VRAT

LED-OSVETLITEV

KERAMIČNI UMIVALNIK

LOPUTA

2 PREDALNIKA  
Z IZREZOM ZA SIFON

569,-
821,-

OSNOVNI SESTAV

33%
POPUST

490,-
658,-

OSNOVNI SESTAV

25%
POPUST

152,-
STRANSKA OMARICA

149,-
200,-

VISOKA OMARICA

69,-
94,-

ZGORNJA OMARICA

89,-
119,-

SPODNJA OMARICA
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Kopalnica, imitacija grafitne prečne strukture s kromiranim ročajem. 
Cena za osrednji del: viseča omarica, dim. 115 cm, s tremi ogledali, 
z vgrajeno LED-svetilko, stikalom in vtičnico + spodnja omarica z 
umivalnikom iz mineralnega marmorja, dim. 111 cm. Stranske omarice za 
doplačilo. 740,- 589,- (19770264/42)

VKLJUČNO Z BLAŽILNIKI VRATDOPLAČILO STEKLENI UMIVALNIK

589,-
740,-

OSNOVNI SESTAV

20%
POPUST

73,-
92,-

SPODNJA OMARICA

59,-
75,-

ZGORNJA OMARICA

127,-
157,-

VISOKA OMARA

DO 36 OBROKOV

BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

2) Dodatna pojasnila na zadnji strani. Dodatna pojasnila na zadnji strani.

XXXL POPUSTI NA PRIZNANE  
BLAGOVNE ZNAMKE  KOPALNIC XXXL KREDIT

-33%DO 2)
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BREZROČAJNO 
ODPIRANJE

Kopalnica, v beli barvi 
visoki sijaj. Možno 
naročanje po elementih. 
Cena za osnovni sestav: 
spodnja omarica z 
umivalnikom, širine 
80 cm, višine 49 cm, 
globine 46 cm, in zgornja 
omarica z ogledali in 
LED-osvetlitvijo, širne 80 
cm, višine 67 cm, globine 
20 cm. Stranske omarice 
za doplačilo. 149,- 99,- 
(08870341/14-18)

Kopalnica, je 
ekskluzivne blagovne 
znamke Xora Izdelana 
je iz kakovostnih 
materialov, odlikuje pa 
jo moderen, eleganten in 
lep dizajn. Je v naravni 
barvi hrastovega lesa 
riviera. Vgrajen ima bel 
umivalnik. Kombinirate 
lahko z ostalimi kosi iz 
iste kolekcije v različnih 
dimenzijah. Osnovni 
sestav, dim. 100 cm, je 
sestavljen iz: omarice pod 
umivalnikom, umivalnika 
iz mineralnega marmorja 
in viseče omarice z 
ogledali. Stranska omara 
za doplačilo. 314,- 251,- 
(19770334/01)

279,-
398,-

OSNOVNI SESTAV

639,-
804,-

OSNOVNI SESTAV

44,-
64,-

ZGORNJA OMARICA

49,-
84,-

SPODNJA OMARICA

99,-
149,-

VISOKA OMARA

XXXL IZBIRA SESTAVOV  
IN POSTAVITVE

ZGORNJA OMARICA Z 
LED-OSVETLITVIJO



13

BREZROČAJNO 
ODPIRANJE

Kopalnica, je izdelana 
iz kakovostnega 
materiala. Posebna 
je, ker je moderna, a z 
vintage pridihom. Je v 
beli barvi, odlično pa jo 
dopolnjujejo ročaji v rjavi. 
Kombinirajte omarice 
različnih velikosti in 
oblik, da si zagotovite kar 
največ shranjevalnega 
in odlagalnega prostora. 
Osnovni sestav: spodnja 
omarica za umivalnik 
in viseča omarica z 
ogledalom. Stranske 
omarice za doplačilo. 
189,- 169,- (08870296/19-23)

239,-
268,-

OSNOVNI SESTAV

76,-
ZGORNJA OMARICA

99,-
SPODNJA OMARICA

Kopalnica v beli barvi 
visoki sijaj. Možno 
naročanje po elementih. 
Cena za osnovni sestav: 
spodnja omarica z 
umivalnikom, širine 83 
cm, višine 84 cm, globine 
47 cm, in zgornja omarica 
z ogledali, širne 80 cm, 
višine 77 cm, globine 23 
cm. Stranske omarice 
za doplačilo. 259,- 233,- 
(08870216/08-09)

339,-
378,-

OSNOVNI SESTAV

59,-
ZGORNJA OMARICA

79,-
SPODNJA OMARICA

129,-
VISOKA OMARA

169,-
VISOKA OMARA

ZGORNJA OMARICA Z 
LED-OSVETLITVIJO
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XXXL IZBIRA ELEMENTOVOMARA Z DRŽALOM  
ZA BRISAČE

LED-OSVETLITEV

Kopalnica je izdelana iz kakovostnih materialov. Sprednji del je 
v nevtralni beli barvi, stranski in zadnji pa v naravni barvi hrasta 
san remo terra. Dopolnite svojo kopalnico s čudovitimi omaricami, 
ki omogočajo dodaten shranjevalni prostor. Škoda bi bilo, da ne 
bi izkoristili prostora, ki ostane pod umivalnikom, zato izberite 
omarico, ki se bo podala spodaj. Če kombinirate omarico z ostalimi 
kosi iz enake kolekcije, bo kopalnica postala čudovit, urejen prostor. 
Osnovni sestav je sestavljen iz omarice pod umivalnikom in viseče 
omarice z ogledalom. Umivalnik in stranske omarice za doplačilo. 
58,- 33,90 (19770101/02)

32,-
46,-

ZGORNJA OMARICA

44,-
64,-

SPODNJA OMARICA

99,-
146,-

64,-
92,-

49,-
75,-

52,-
75,-

56,-
81,-

79,-
114,-

VISOKA OMARICA

149,-
214,-

OSNOVNI SESTAV

30%
POPUST
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LESENI ROČAJI

NOGICE V VIDEZU LESA

STIKALO/VTIČNICA

ROB V BARVI HRASTA

Kopalniški set, v kombinacije bele sijaj in grafitne strukture, palični ročaj v barvi 
aluminija. Set je sestavljen iz: omarice za umivalnik, dim. 55 X 62 X 28 cm, ogledala, 
dim. 68 X 60 X 10 cm, midi omare, dim. 137 X 33 X 28 cm, spodnje omarice, dim. 82 
X 33 X 28 cm, in stenske omare, dim. 68 X 33 X 28 cm. Umivalnik za doplačilo. 218,- 
149,- (19770088/10)

Kopalnica, čista in moderna v sijaj beli barvi, širine 65 cm. Osnovni sestav: 
keramični umivalnik, spodnji element z dvema predalnikoma za brisače in 
pripomočki za kozmetiko, viseči element z ogledalom, LED-osvetlitvijo in vtičnico. 
Armatura in dekoracija ni sta vključena v ceno. 530,- 333,- (19770319/01)

Kopalnica, fronta v kremeno 
sivi barvi z lesenimi ročaji 
združuje sodoben stil z 
naravnimi poudarki in 
ustvarja praktičen prostor 
za shranjevanje kopalniških 
dodatkov. Trakovi ročaja in 
robne strukture v barvah 
hrasta poudarjajo ravne 
črte na rustikalni način. 
Osnovni sestav: omarica 
pod umivalnikom, komplet 
nogice z videzom lesa, omara z 
ogledalom. Stranske omarice 
za doplačilo. (19770328/01)

Kopalnica BLUDENZ, fronta 
v kremeno sivi barvi z lesenimi 
ročaji združuje sodoben stil 
z naravnimi poudarki in 
ustvarja praktičen prostor 
za shranjevanje kopalniških 
dodatkov. Trakovi ročaja in 
robne strukture v barvah 
hrasta poudarjajo ravne 
črte na rustikalni način. 
Osnovni sestav: omarica 
pod umivalnikom, komplet 
nogice z videzom lesa, omara z 
ogledalom. Stranske omarice 
za doplačilo. (19770328/01)

229,-
328,-

OSNOVNI SESTAV

30%
POPUST

49,-
70,-

ZGORNJA OMARICA

79,-
114,-

SPODNJA OMARICA

109,-
157,-

VISOKA OMARA

77,-
VISOKA OMARA

333,-
499,-

OSNOVNI SESTAV

33%
POPUST

149,-
218,-

OSNOVNI SESTAV

31%
POPUST



Omara z ogledalom, je del blagovne znamke Xora, je 
popoln dodatek za nad umivalnik v kopalnici. Poleg 
tega, da vam bo v pomoč pri ličenju in urejanju, vam 
nudi tudi dodaten shranjevalni prostor. Omara je v 
nežni in nevtralni beli barvi. Dimenzije: 50 X 70 X 20 
cm. 173,- 119,- (19770262/20)

Ogledalo  ima dodatno LED-osvetlitev, ki 
vam bo pri urejanju še kako koristila. Ogledalo 
ima senzor na dotik, s katerim prižgete LED-
svetilko. Dimenzije: 50 X 70 X 3 cm. 149,- 98,90 
(19770225/01)

Visoka omara, je izdelana iz 
kakovostnih materialov. Je 
v beli barvi, zato se ji bodo 
lepo podali dodatki v vaših 
najljubših barvah. Ročaj 
omare je v barvi aluminija. 
Na vratih je ogledalo, kar je 
zelo praktičen dodatek za 
vašo kopalnico. Omara ima 
4 police in ponuja veliko 
shranjevalnega prostora. 
Dimenzije 32,5 X 195,5 X 33 
cm. 118,- 79,90 (19770169/03)

Visoka omara WIEN, je 
izdelana iz kakovostnih 
materialov. Je v beli barvi, 
zato se ji bodo lepo podali 
dodatki v vaših najljubših 
barvah. Ročaj omare je v 
barvi aluminija. Na vratih je 
ogledalo, kar je zelo praktičen 
dodatek za vašo kopalnico. 
Omara ima 4 police in ponuja 
veliko shranjevalnega 
prostora. Dimenzije 32,5 X 
195,5 X 33 cm. 118,- 79,90 
(19770169/03)

Omara z ogledalom, izdelana iz kakovostnih materia-
lov.  Nad vrati  dodatna LED-svetilka, ki vam bo nudila 
optimalno svetlobo. Dimenzije: 80 X 72 X 20 cm. 189,- 
129,- (19770024/02)

Ogledalo je del blagovne znamke Xora in je čudovito. Ima 
dodatno LED-osvetlitev, ki vam bo pri urejanju še kako 
koristila. Ogledalo ima senzor na dotik, s katerim prižgete 
LED-svetilko. Odlikuje ga preprost in eleganten ter moderen 
dizajn. Ima čudovito zaobljene vogale. Dimenzije: 90 X 70 X 
3 cm. 179,- 123,- (19770225/07)

Ogledalo je nepogrešljiv del vsake kopalnice. Izberi-
te ogledalo, ki se lepo ujame z izbranim kopalniškim 
pohištvom in ustreza vašim potrebam. Namestite 
ga nad umivalnik. Dimenzije 110 X 70 X 3 cm. 209,- 
144,- (19770225/08)

LSI02-0-u

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 10. 2. do 29. 2. 2020 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, artiklih v trenutnih 
akcijah oziroma se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. Popusti 
veljajo za nakup izbranih modelov priznanih blagovnih znamk kopalnic in se obračunajo glede na maloprodajni 
cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. 3) NA ZALOGI: velja za izbrane izdelke iz kataloga. Izdelki so na zalogi 
v našem centralnem skladišču in so dobavljivi v 10 delovnih dneh. 5) GRATIS NAJEM DOSTAVNEGA VOZILA: Velja 
za imetnike XXXL kartice ugodnosti. Kartico lahko pridobi vsak kupec brezplačno. Velja pri nakupu nad 350 €. 
Brezplačen najem velja za do 3 ure in do prevoženih 150 km. Ob nakupu je treba vozilo rezervirati za določen 
termin. Za najem je t reba predložiti veljavno osebno izkaznico, veljavno vozniško dovoljenje in bančno kartico z 
odprtim TTR-računom v Sloveniji. Strošek kasko zavarovanja je treba obvezno plačati z bančno kartico.

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
DO 36 OBROKOV  

BREZ OBRESTI
BREZ SKRITIH STROŠKOV 

 IN VIŠANJA CEN

Poskeniraj QR-kodo 
za digitalni katalog:
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OMARICE Z OGLEDALI – OGLEDALA


