
POMIVALNI STROJ 

INDUKCIJSKA KUHALNA 
PLOŠČA EIS6134  
v vrednosti 619 € pri nakupu lesenega 
dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €.

PEČICA EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v vrednosti 
nad 3.000 €.

3) Pojasnila na zadnji strani. 5) Pojasnila na zadnji strani. Dodatna pojasnila na zadnji strani.

4) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS4)GRATIS3)

GRATIS5)

www.xxxlesnina.si
NAKUPUJTE 24/7

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

32,90
1.  SEDEŽNA GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.590,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 3 7)

Kuhinjo po meri odlikujeta vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Možnost izbire različnih barv front in korpusov. 
Kuhinja NOVEL je vedno v središču dogajanja in  z vami. Ne glede na starost šteje samo doživetje. In k temu sodi tudi kuhinja, ki naj bo 
multifunkcionalna, tako za posameznika kot tudi spontano za prijatelje. Na ta način bo življenje v veselje – prav tako tudi kuhinja. (02100005/88)

Kuhinjo po meri ULTRA GLISS odlikujeta vrhunska nemška kakovost in dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Možnost izbire različnih barv front 
in korpusov. Kuhinja NOVEL je vedno v središču dogajanja in  z vami. Ne glede na starost šteje samo doživetje. In k temu sodi tudi kuhinja, ki naj 
bo multifunkcionalna, tako za posameznika kot tudi spontano za prijatelje. Na ta način bo življenje v veselje – prav tako tudi kuhinja. (02100005/88)

XXXL IZBIRA FRONT

IZDELAVA
PO MERI

5)

6) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS
DOSTAVA IN MONTAŽA6)

DO 36 OBROKOV

XXXL KREDIT

EOM = 0 % BREZ OBRESTI
BREZ SKRITIH STROŠKOV IN VIŠANJA CEN

KUHINJE Z DOKAZANO NAJBOLJŠIM 
RAZMERJEM MED CENO IN KAKOVOSTJO8)

Pri nakupu  
lesenega dela  
kuhinje  
v vrednosti  
nad 2.000 €.
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IZBIRAJTE MED LIČNICAMI IZ ČUDOVITIH  
MEDSEBOJNO USKLAJENIH BARV SATIN LAKA

1.949,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

XXXL IZBIRA FRONT

KUHINJE PO MERIKUHINJE PO MERI

KUHINJE PO MERI KUHINJE
PO MERI

BREZPLAČNA dostava in montaža 6)
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1: Kuhinja po meri, vrhunske nemške kakovosti in dizajna.
Lakirane fronte v visokem sijaju. Vgarajeni vrhunski materiali. Velika 
izbira elementov omogoča sestavo kuhinje, ki se prilagaja vašemu 
prostoru. Okrogline pomenijo harmonijo. Ravno zaobljeni elementi, 
kot so stenska obroba in zaobljene  
kotne omare, so zelo šarmantni.  
(02100094/88)

2: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in 
dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Lakirane fronte v satin laku.
Možnost naročanja v različnih barvah. (02100023/88)

3: Kuhinja po meri, odlikujeta jo vrhunska nemška kakovost in 
dizajn. Vgrajeni vrhunski materiali. Optimalno prilagajanje prostoru 
in človeku s korpusi v različnih višinah in globinah. Računalniško 
projektiranje vaše kuhinje, dostava in montaža glede na pogoje, ki jih 
nudi Lesnina. (02100168/88)

32,90
1.  SEDEŽNA GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

ZAOKROŽENE SPODNJE  
IN ZGORNJE OMARE

DVIGNJEN POMIVALNI STROJ

ZAOKROŽENI KOTNI ELEMENT

1.990,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

1.590,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

V TEKSTU 7)

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

XXXL IZBIRA FRONT

DO 36
OBROKOV

XXXL KREDIT

Dodatna pojasnila na zadnji strani.

BREZ SKRITIH STROŠKOV  
IN VIŠANJA CEN

EOM = 0 % BREZ OBRESTI

6) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS
DOSTAVA  

IN MONTAŽA6)
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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 preko brezžičnega omrežja 
samodejno odpre/zapre vrata.

Organizacijski 
modul za odprte 
police v črnem 
grafitu za navpično 
in vodoravno 
pozicioniranje.

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

Spodnja omarica z izvlečno mizo, zagotavlja 
rešitev pri varčevanju prostora za majhne kuhinje. 
Razpoložljive širine: 50, 60 in 90 cm.

Stenska omarica z izvlečnima policama za 
ergonomski dostop.

KUHINJE PO MERI KUHINJE
PO MERI

BREZPLAČNA dostava in montaža 6)
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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. (04530813/88)

32,90
1.  SEDEŽNA GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.329,-
1.  SEDEŽNA GARNITURA

1.559,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 3 7)

1: Kuhinjo po meri odlikujeta 
vrhunska nemška kakovost in 
dizajn. Izrazite fronte hrasta 
Nero in prefinjeno oblikovane 
steklene fronte „Square“ 
so popolna oblikovalska 
kombinacija brezčasne elegance. 
Mehko zapiranje predalov 
in vrat. Na voljo velika izbira 
elementov. (04530651/88)

XXXL IZBIRA BARV

XXXL IZBIRA BARV

1.490,-
CENA ZA PRIMER POSTAVITVE  

NA STRANI 3 7)

PEČICA EOB43410OX
v vrednosti 329 € pri nakupu 
lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 3.000 €.

INDUKCIJSKA 
KUHALNA PLOŠČA 
EIS6134 v vrednosti 619 € pri 
nakupu lesenega dela kuhinje v 
vrednosti nad 4.000 €.

POMIVALNI STROJ 
Pri nakupu lesenega dela 
kuhinje v vrednosti nad 
2.000 €.

4) Pojasnila na zadnji strani.

5) Pojasnila na zadnji strani.

3) Pojasnila na zadnji strani.

GRATIS4)

GRATIS5)

GRATIS3)
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-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK	Z	ZAMR-
ZOVALNO	OMARO/A+

-	 POMIVALNO	KORITO

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

LAK VISOKI SIJAJ

KUHINJSKI BLOK

KUHINJSKI BLOK

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)

Vključno z osnovno 
belo tehniko Ignis 
-steklokeramična 
kuhalna plošča 
-pečica / A 
-hladilnik / A+ 
-napa / D 
-pomivalno korito
  

2: Kuhinjski blok, dim. 360 cm. Bele fronte visoki sijaj v kombinaciji z barve kreme 
visoki sijaj, bel korpus in delovna plošča v barvi antracita. Vključno z mehkim 
zapiranjem predalov, pomivalnim koritom, armaturo in belo tehniko Beko. Artikel je 
na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljivi v roku 10 delovnih dni, oziroma 
do razprodaje zalog. 2.890,- 2.290,- (11630002/01)

2: Kuhinjski blok KATY 360, dim. 360 cm. Bele fronte visoki sijaj v kombinaciji z 
barve kreme visoki sijaj, bel korpus in delovna plošča v barvi antracita. Vključno z 
mehkim zapiranjem predalov, pomivalnim koritom, armaturo in belo tehniko Beko. 
Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljivi v roku 10 delovnih 
dni, oziroma do razprodaje zalog. 2.890,- 2.290,- (11630002/01)

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH7)

1.990,-
5.161,-

1.  KUHINJSKI	BLOK

61%
POPUST

-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

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

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

IGNIS

XXXL IZBIRA BARV

1.190,-
1.590,-

2.  KUHINJSKI	BLOK

25%
POPUST
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32,90
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

329,-
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

1.329,-
1.  SEDEŽNA	GARNITURA

-	 POMIVALNI	STROJ/A
-	 STEKLOKERAMIČNA	 
KUHALNA	PLOŠČA

-	 PEČICA/A
-	 HLADILNIK	Z	ZAMR-
ZOVALNIKOM/A+

-	 NAPA/D
-	 POMIVALNO	KORITO
- ARMATURA

VKLJUČNO  
z belo tehniko  

BEKO

VISOKI SIJAJ

INTEGRIRANI ROČAJ

MEHKO ZAPIRANJE

POMIVALNI STROJ

KUHINJSKI BLOK

KUHINJSKI BLOK

3: Kuhinjski blok, dim. 255 cm. Fronta bela sijaj v kombinaciji hrasta gray in delovne plošče 
v cementni barvi. Vključno z mehkim zapiranjem, belo tehniko Beko in pomivalnim koritom. 
Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljiv v 10 delovnih dneh oziroma 
do razprodaje zalog. 1.590,- 1.190,- (04020002/01)

3: Kuhinjski blok RONNY 255, dim. 255 cm. Fronta bela sijaj v kombinaciji hrasta gray 
in delovne plošče v cementni barvi. Vključno z mehkim zapiranjem, belo tehniko Beko in 
pomivalnim koritom. Artikel je na zalogi v našem centralnem skladišču in dobavljiv v 10 
delovnih dneh oziroma do razprodaje zalog. 1.590,- 1.190,- (04020002/01)

4: 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)

4: 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)

DOBAVA
V

10
DELOVNIH 

DNEH7)

399,-
590,-

4.  KUHINJSKI	BLOK

32%
POPUST

2.290,-
2.890,-

2.  KUHINJSKI	BLOK

20%
POPUST



LSI02-0-f

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.  3) Akcija GRATIS POMIVALNI STROJ velja za naslednje 
modele: Gorenje GV 62010 01110856-41 ali BOSCH SMV 25AX00E 08350550-09 ali CANDY CDI 2DS36/T 11040029-01, 
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 oziroma se akcije izključujejo in artiklih, označenih z XXXL 
NAJBOLJŠA CENA in SUPER CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 4) GRATIS PEČICA velja za model: 
EOB43410OX, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 3.000 €. Akcija velja za 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 SUPER CENA. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 5) Akcija GRATIS 
INDUKCIJSKA PLOŠČA velja za model: EIS6134, in sicer pri nakupu lesenega dela kuhinje v vrednosti nad 4.000 €. 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. Ne velja za kuhinjske bloke z vključeno belo tehniko. 7) DOBAVA v 
10 DELOVNIH DNEH; velja za izbrane izdelke iz kataloga. Izdelki so na zalogi v našem centralnem skladišču in so dobavljivi v 

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

10 delovnih dneh. 8) 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. 6) GRATIS DOSTAVA IN MONTAŽA: pri nakupu lesenega dela kuhinje nad 1.500 €. Akcija velja z 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.  9) Akcija GRATIS POMIVALNO KORITO velja za model: A LINE 7010035 760X435 L/D (14350002/12) in sicer pri nakupu 
lesenega dela kuhinje MIA v vrednosti nad 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 CENA in SUPER CENA.

Poskeniraj QR-kodo 
za digitalni katalog:

Kuhinja, dimenzije 287 X 287 cm. Fronte v beli barvi, korpus v barvi hrasta. Cena 
za leseni del. Možnost naročanja po posameznih elementih. Pri nakupu lesenega 
dela kuhinje MIA nad 300 € gratis korito Italstyle. (14350002/12)

Kuhinja MIA, dimenzije 287 X 287 cm. Fronte v beli barvi, korpus v barvi hrasta. 
Cena za leseni del. Možnost naročanja po posameznih elementih. Pri nakupu 
lesenega dela kuhinje MIA nad 300 € gratis korito Italstyle. (14350002/12)

60 X 58 X 210 cm
(05860076/06)

80 X 55 X 83 cm
(05860076/16)

87 X 87 cm
(05860076/19)

40 X 55 X 83 cm
(05860076/20)

60 X 55 X 83 cm, leseni del
(05860076/18)

80 X 55 X 80 cm
(05860076/17)

60 X 55 X 83 cm
(05860076/21)

80 X 35 X 60 cm
(05860076/11)

60 X 35 X 30 cm
(05860076/10)

60 X 35 X 60 cm
(05860076/05)

87 X 87 X 35 X 60 cm
(05860076/08)

40 X 35 X 60 cm
(05860076/13)

80 X 35 X 60 cm
(05860076/04)

49,-

99,-

76,-

59,- 42,- 39,- 69,-109,-

25,- 33,- 84,- 25,- 39,-

NA 
ZALOGI

499,-

XXXL IZBIRA ELEMENTOV

HITRO, PREPROSTO, UGODNO …

+ GRATIS POMIVALNO KORITO
9) Pri nakupu kuhinje v vrednosti nad 300,- €

699,-
899,- 22%

POPUST


