
GRATIS3) GRATIS4) GRATIS5)

PEČICA  
EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri  
nakupu lesenega dela kuhinje 
v vrednosti nad 2.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani. 4) Pojasnila na zadnji strani. 5) Pojasnila na zadnji strani.

INDUKCIJSKA 
KUHALNA PLOŠČA 
EIS6134  
v vrednosti 619 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 3.500 €.

Kuhinja po meri je zares posebna, to so kuhinje brez ročajev. Na videz neskončne površine „izkrivljajo“ le horizontalne in vertikalne linije, ki jih ločijo od enoličnih 
površin, medtem ko vrata, predali in izvlečni elementi postanejo del harmonične celote. Odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. 
Možnost izbire različnih barv front in korpusov. (02100005/88)

50%
POPUST

KUHINJE PO MERI

VRHUNSKI 5-DELNI  
SET POSODE FISSLER

v vrednosti 249 €. Posoda je 
primerna tudi za indukcijo. Pri 
nakupu lesenega dela kuhinje 

 v vrednosti nad 4.000 €. 
 (37240148/01)

VRHUNSKA KAKOVOST

KUHINJE VRHUNSKE 
KAKOVOSTI V AKCIJI

www.xxxlesnina.si
NAKUPUJTE 24/7

Velja od 2. 9. do 21. 9. 2019

-50%DO 2)
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2: Kuhinja po meri, elegantne linije in minimalističen dizajn front, lakiranih v mat črni, rjavi, taupe ali elegantni kombinaciji sive in bele barve, popolno poudarjajo vse 
razkošje dekorja v divjem hrastu, ki s svojo teksturo in barvo v kuhinjo vnaša toplino ter jo dela tako popolno. Vgrajeni vrhunski materiali glede na pogoje, ki jih nudi 
Lesnina, zagotavljajo 5-letno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim potrebam in prostoru. 
(15660624/88)

2: Kuhinja po meri DK405, elegantne linije in minimalističen dizajn front, lakiranih v mat črni, rjavi, taupe ali elegantni kombinaciji sive in bele barve, popolno 
poudarjajo vse razkošje dekorja v divjem hrastu, ki s svojo teksturo in barvo v kuhinjo vnaša toplino ter jo dela tako popolno. Vgrajeni vrhunski materiali glede na pogoje, 
ki jih nudi Lesnina, zagotavljajo 5-letno garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašim potrebam in 
prostoru. (15660624/88)

KUHINJE PO MERI
KUHINJE
PO MERI

1.890,-
2.  CENA ZA PRIMER 

POSTAVITVE SPODAJ 
 V OPISU 7)
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1: 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 nudi Lesnina, zagotavljajo 5-letno 
garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira elementov 
omogoča sestavo kuhinje,ki se prilagaja vašim željam in prostoru. 
(15660312/88)

1: 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 nudi Lesnina, zagotavljajo 5-letno 
garancijo v skladu z garancijskimi pogoji. Velika izbira elementov 
omogoča sestavo kuhinje,ki se prilagaja vašim željam in prostoru. 
(15660312/88)

Dodatna pojasnila na strani 5 spodaj.

XXXL KREDIT

DO 36 OBROKOV
BREZ OBRESTI (EOM = od 3,41 %)

-50%DO
2)

%
XXXL POPUSTI NA PRIZNANE BLAGOVNE 
ZNAMKE KUHINJ, NOVEL, DIETER KNOLL 

COLLECTION, CELINA, WELNOVA, ITAL 
STYLE, XORA  ... 

50%
POPUST

XXXL IZBIRA BARV

1.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE 
SPODAJ V OPISU 7)

Cene se nanašajo na tukaj 
prikazano postavitev 
lesenega dela kuhinje. Cene 
ne vključujejo aparatov, 
korita, armature in 
dekoracije.

PRIMER  
POSTAVITVE 7) 

Kuhinja, pribl.
245 X 305 cm

PEFC
Štiri črke, ki se jih razveselita 
gozd in narava. Kuhinje Dieter 
Knoll predstavljajo varstvo okolja 
in  odgovorno gospodarjenje z 
gozdovi.

10 ekskluzivnih prednosti  
EKSKLUZIVNI DIZAJNERSKI ELEMENTI,  
ki poudarjajo kakovost in eleganco. Kombi-
nacija izvrstnega načrtovanja  in modernega 
ambienta poskrbi za edinstven karakter vaše 
kuhinje.

VSE NA DOSEGU – VSE POPOLNO
Vaša kuhinja Dieter Knoll nudi več kot 180 
različnih tipov omar s premišljeno notranjo 
opremo. Tako postane kuhanje zabava!

NAČRTOVANJE KUHINJE ŠE NIKOLI NI 
BILO TAKO ENOSTAVNO
Načrtujemo vam lahko individualno rešitev 
za vsako stanovanjsko situacijo v razmikih 
na 15 cm.

POPOLNA FUNKCIONALNOST IN 
IZKORIŠČENOST PROSTORA
Želimo, da ste v svoji kuhinji srečni. Vaša kuh-
inja Dieter Knoll izpolnjuje prav to zahtevo.

VRHUNSKA KAKOVOST TUDI  
ZA FRONTAMI
Barvni notranji dekor poskrbi za skladno 
celostno podobo, tesnila na korpusih pa 
preprečujejo, da bi se v notranjosti nabiral 
prah.

VEČ KOT 1.000 BARVNIH 
RAZLIČIC  
za vsak okus. Široka izbira materi-
alov, kot so večslojni materiali, lak, 
steklo in pravi les.

ČLOVEK JE MERILO
Vsako kuhinjo Dieter Knoll si lahko 
prilagodite po svojih osebnih 
potrebah. Ergonomija in ustrezne 
delovne višine vam olajšajo delo v 
vaši novi kuhinji.

KAKOVOST NA VISOKI RAVNI
Kuhinje Dieter Knoll so izdelane 
iz kakovostnih sestavnih delov, ki 
so v skoraj 100 % proizvedeni v 
Avstriji ali v Nemčiji.

25 LET GARANCIJE
Obseg garancije: korpusi omar, 
tečaji, polni izvleki in blažilci za 
predale, žične košare, police iz 
kaljenega stekla ali melamina, 
okrasne ter venčne letve itd.
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1: Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti z 
lakiranimi frontami v viokem sijaju sive barve. Velika izbira 
elementov vam omogoča postavitev kuhinje po vaših željah 
in merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, 
korpusov in delovnih plošč. (04530530/88)

1: Kuhinja po meri LUIGI, vrhunske nemške kakovosti z 
lakiranimi frontami v viokem sijaju sive barve. Velika izbira 
elementov vam omogoča postavitev kuhinje po vaših željah 
in merah. Možnost naročanja v različnih barvah front, 
korpusov in delovnih plošč. (04530530/88)

2: Kuhinja, Kuhinje s tradicionalnimi klasičnimi elementi nikoli niso popolnoma iz trenda, 
ker v sebi nosijo močna čustva in spomine na otroštvo, družinska druženja, ganljive trenutke 
ter čarobne vonje, ki so se širili iz pečic naših babic, z malo pozornosti postajajo pravi dragulji 
dizajnerskega sveta. Fronte v barvi magnolije izražajo toplino in domačnost. Velika izbira 
elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu prostoru in potrebam. (04531045/88)

2: Kuhinja CASIMIR, Kuhinje s tradicionalnimi klasičnimi elementi nikoli niso popolnoma iz 
trenda, ker v sebi nosijo močna čustva in spomine na otroštvo, družinska druženja, ganljive 
trenutke ter čarobne vonje, ki so se širili iz pečic naših babic, z malo pozornosti postajajo pravi 
dragulji dizajnerskega sveta. Fronte v barvi magnolije izražajo toplino in domačnost. Velika izbira 
elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu prostoru in potrebam. (04531045/88)

KUHINJE PO MERI KUHINJE
PO MERI

KUHINJE PO MERI

2.220,-
4.066,-

2.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE V 
OPISU NA STRANI 3 7)

45%
POPUST
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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 € 30 20,00 € 80,00 € 0 % 66,67 € 2.100,00 € 4,09 %
3.000,00 € 36 30,00 € 120,00 € 0 % 83,33 € 3.150,00 € 3,41 %

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

GRATIS3)

GRATIS4)

GRATIS5)

3) Pojasnila na zadnji strani.

4) Pojasnila na zadnji strani.

5) Pojasnila na zadnji strani.

VRHUNSKI 5-DELNI  
SET POSODE FISSLER

v vrednosti 249 €. Posoda je primerna 
tudi za indukcijo. Pri nakupu lesenega 

dela kuhinje v vrednosti 
 nad 4.000 €. 

 (37240148/01)

VRHUNSKA KAKOVOST

3: Kuhinja po meri, gladke, elegantne linije, 
moderni dekorji, kot sta beton ali kamen, odprti 
koncepti, integrirana razsvetljava, elementi 
brez ročajev in preprostost, ki impresionira, so 
značilnosti dizajnerskih kuhinj C‘elina. To so 
kuhinje s karakterjem, močnimi kontrasti in na 
videz nezdružljivimi kombinacijami, dopolnjene 
z visoko funkcionalnim elementi, ki poudarjajo 
vse posebnosti dizajna z ljubeznijo do detajlov. 
Trendovske kuhinje C‘elina so popoln spoj dizajna, 
funkcionalnosti in vrhunske kakovosti.

1.690,-
3.  CENA ZA PRIMER 

POSTAVITVE SPODAJ 
 V OPISU 7)

PEČICA EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v  
vrednosti nad 2.000 €.

INDUKCIJSKA 
KUHALNA PLOŠČA 
EIS6134  
v vrednosti 619 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v vrednosti 
nad 3.500 €.

2.490,-
1.  CENA ZA PRIMER POSTAVITVE 

V OPISU NA STRANI 3 7)

50%
POPUST
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1: 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)

1: 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)

1.990,-
1.  KUHINJSKI BLOK

61%
POPUST

5.161,-

2: 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)

2: Kuhinjski blok SOFIA 300 NEW, 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)

-	 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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

LAK VISOKI SIJAJ

XXXL IZBIRA BARV

32,90
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

1.490,-
20%
POPUST

1.890,-

2.  KUHINJSKI BLOK

NA 
ZALOGI
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2: Kuhinjski blok, dim. 315 cm (hladilnik levo). Lakirane masivne sive fronte. 
Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalni strojem in pomivalnim koritom. 
Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljiv v roku 10 delovnih 
dni. 2.490,- 1.990,-. (04020004/01)

2: Kuhinjski blok FRAME NETTUNO 315 LEVA, dim. 315 cm (hladilnik levo). 
Lakirane masivne sive fronte. Vključno z osnovno belo tehniko Beko, pomivalni 
strojem in pomivalnim koritom. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču 
in dobavljiv v roku 10 delovnih dni. 2.490,- 1.990,-. (04020004/01)

1: Kuhinjski blok, dolžine 270 cm. Fronte v beli barvi 
v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča v temnem 
kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za doplačilo. 
590,- 399,-. (08870140/01)

1: Kuhinjski blok SPICE, dolžine 270 cm. Fronte v 
beli barvi v visokem sijaju, korpus bel, delovna plošča 
v temnem kamnu. Cena za leseni del. Bela tehnika za 
doplačilo. 590,- 399,-. (08870140/01)

-	 POMIVALNI	STROJ/A+
-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

XXXL IZBIRA BARV

MASIVA

ODPRT REGAL

ODPRT REGALXXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA BARV

MEHKO ZAPIRANJE

XXXL IZBIRA BARV

INTEGRIRAN ROČAJ

PREDALNIK

32,90
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

50%
POPUST

1.329,-
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

50%
POPUST

HVALA, KER 
NAM ZAUPATE

Dokazano najboljše 
 razmerje med 

 kakovostjo in ceno.3)

Že od 2013

3) Na podlagi raziskave, ki je potekala prek spletne ankete po metodi CAW-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness) v izvedbi švicarske 
organizacije ICERTIAS_ http://bestbuyaward.org/SLOVENIA-547LP65.

6) 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.

Pojasnilo spodaj.

GRATIS
DOSTAVA IN 
MONTAŽA6)

PRI NAKUPU KUHINJ

NA 
ZALOGI

NA 
ZALOGI

399,-
590,-

1.  KUHINJSKI  
BLOK

1.990,-
2.  KUHINJSKI BLOK

2.490,-



LSI09-9-c

Cene v katalogu so v € in vključujejo DDV ter veljajo za lastni prevzem od 2. 9. do 21. 9. 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 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. Vsi izdelki iz kataloga niso na ogled v vseh Lesnininih poslovalnicah. 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 in JUBILEJNA CENA. Popusti 
veljajo za nakup priznanih blagovnih znamk kuhinj in kopalnic in se obračunajo glede na maloprodajni cenik v skladu s prodajnimi pogoji Lesnine. 3) GRATIS PEČICA velja za model: 
EOB43410OX, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 2.000 €. Akcija velja za na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih naročilih, artiklih v 
trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA CENA in JUBILEJNA CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko.  4) Akcija GRATIS 
INDUKCIJSKA PLOŠČA velja za model: EIS6134, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 3.500 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že 
sklenjenih naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo, 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 4.300 €. Akcija velja na novo sklenjena naročila in je ni mogoče upoštevati pri že sklenjenih 
naročilih, artiklih v trenutnih akcijah oziroma se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL NAJBOLJŠA in JUBILEJNA CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. Z 
Jubilejno ceno so označeni izbrani artikli iz našega asortimaja, ki so vključeni v akcijo praznovanja letošnje 70-letnice Lesnine. Jubilejne cene niso terminsko vezane na trajanje kataloga.www.xxxlesnina.si

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

Koplanica 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.  166,- 116,-. (19770023/02)

Kopalnica, fronta v hrastovi 
barvi izžareva toplino. Korpus 
v temno sivi barvi in   notranjost 
v lava barvah tvorita sodoben 
okvir, ki poudari kopalnico. 
Spodaj je omarica z dvema 
predaloma, v katerih je dovolj 
prostora za brisače in toaletne 
potrebščine. Za tremi vrati 
visečega elementa sta stikalo 
za luči in vtičnica za sušilnik ali 
brivnik. Vse, kar  potrebujete za 
dobro počutje, lahko postavite 
na steklene police. 3.959,- 
2.769,-. (14930137/01)

Kopalnica FARINO, fronta v 
hrastovi barvi izžareva toplino. 
Korpus v temno sivi barvi in   
notranjost v lava barvah tvorita 
sodoben okvir, ki poudari 
kopalnico. Spodaj je omarica 
z dvema predaloma, v katerih 
je dovolj prostora za brisače 
in toaletne potrebščine. Za 
tremi vrati visečega elementa 
sta stikalo za luči in vtičnica 
za sušilnik ali brivnik. Vse, 
kar  potrebujete za dobro 
počutje, lahko postavite na 
steklene police. 3.959,- 2.769,-. 
(14930137/01)

30%
POPUST

Kopalnica, v briljantno beli sijaj barvi. Osnovni sestav, dim. 120 cm, zajema: visečo 
omarico s tremi zrcali in steklenimi policami, kjer je dovolj prostora za parfume, 
pršila za lase in kreme. Spodnja omarica s poliranim umivalnik iz umentne 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 central-
nem skladišču in je dobavljiv v roku 7 delovnih dni. 799,- 599,-. (04610005/01)

183,-

219,-

69,-

89,-

439,-
633,-

OSNOVNI SESTAV

30%
POPUST

STEKLENE POLICE

GLOBOKA PREDALNIKA  
Z MEHKIM ZAPIRANJEM

OSNOVNI SESTAV: OMARICA Z OGLEDALOM +  
SPODNJA OMARICA + UMIVALNIK IZ MINERALNE LITINE

SREDNJA OMARICA S 
KOVINSKIM PODNOŽJEM

599,-
799,-


