
PREOBLECITE VAŠ DOM Z NAŠO 
JESENSKO RAZPRODAJO

 RAZSTAVNIH EKSPONSTOV. 
vse naše razstavne eksponate si lahko ogledate v našem salonu 

ali na naši spletni strani:http://banles.si/

popusti do: -82% 

KUHNIJA PINA BELA
Redna cena: 10.039,84 EUR

Popust: -80%
Znižana cena: 1.998EUR

Kuhinja Pina Bela v beli sijaj barvi. Leva stran dolžine 276 cm, samostojni otok 
dolžine 218×97 cm. Vse omarice so maksimalno izkoriščene, ima veliko 

predalov, ter dvižne omarice. Zidna obloga je všteta v ceni.

Odprodaja sedežne garniture Napoli, Slovenskega proizvajalca Žakelj. Zelo 
kvalitetna vzmetena sedežna garnitura s posteljo in dodatnim prostorom za 
shranjevanje. Kvalitetno blago sive barve z blazinami v barvni kombinaciji. 

Brezplačen vzglavnik.  Dimenzija garniture: 270 cm x 200 cm

SEDEŽNA GARNITURA NAPOLI
Redna cena: 1.846,45 EUR

Popust: -30%
Znižana cena: 1.292 EUR

KUHINJA FANTAZIJA
Gorenje

Redna cena: 15.820,00 EUR
Popust: -82%

Znižana cena: 
2.853 EUR

DNEVNI SESTAV NIRVANA
+gratis mizica 

Redna cena: 1.513,00 EUR
Popust: -50%

Znižana cena: 
756,00 EUR

komoda NIRVANA

Redna cena: 623,96 EUR

Popust: -50%
Znižana cena: 
312,00 EUR

Moderna dnevna soba Nirvana je 
mladostno igriv program. Hrastovi obodi 

elementov z zaokroženimi stranskimi 
robovi dajejo pohištvu mehkobo, hkrati 

pa delujejo kot okvir belim vratom in 
predalom.

Kuhinja Fantazija v barvi bela sijaj z 
zaobljenimi robovi + rustikalni hrast. 
Kuhinja ima bogato opremo: Izvlečni 

koti, dodatna oprema v predalih, pult z 
dodatno ploščo, ki služi kot zajtrkovalni 
kotiček. Dimenzija sestava je 245×335 

centimetrov, pult z šankom pa se 
razteza 240 cm v prostor. 

gratis



ODLIČNE CENE V NAŠEM SALONU

SEDEŽNE GARNITURE MILAX

že od 1.115,00€ 
v blagu

že od 1.255,00 €
v blagu

Ottawa je sodoben model sedežne garniture z globljim sediščem za 
udobno sedenje ter popoln užitek ležanja. Zaradi sestavljivega programa 

se garnitura lepo prilega različnim prostorskim dimenzijam.Model nudi 
možnost kombiniranja usnja, tkanine ali vzorčaste tkanine v udobnih 

barvah,

Kompaktno vzmetena sedežna garnitura Rubin je brezčasen klasik, kar 
dodatno poudarijo prešiti nasloni in elegantno zaobljene linije. Možnost 

dodatnega ležišča, počivalnikom in taburejem.

RUBIN

Modeno sedežno garniture Bayamo odlikuje izredna funkcionalnost. 
Udobno sedišče še dodatno podkrepijo nastavljivi vzglavniki z več 

pozicijami. Zelo praktičen model se dokazuje še z dodatnim pomožnim 
ležiščem za občasno spanje ter velikim predalom za shranjevanje 

posteljnine. Možno je ogromno barvnih kombinacij. 

Opal je izredno funkcionalen model sedežne garniture, primeren predvsem 
za manjše dnevne prostore. Opal svojo praktičnost dokazuje še s pomožnim 
ležiščem za občasno spanje in velikim predalom za shranjevanje posteljnine.

že od 1.162,00 €
v blagu že od 1.452,00 €

OPAL

Prepustite se udobju

OTTAWA

BAYAMO

Zelo funkcionalen model z nastavljivimi rokonasloni ter nastavljivimi hrbtnimi 
nasloni po višini in globini. V model se lahko vgradijo dodatne funkcije: 

izvlečno pomožno ležišče ter večji predal. Model se izdeluje v vseh 
materialih prodajne kolekcije.

Nizko sedežno garnituro Milano odlikujejo enostavne in pravilne linije, ki dajejo 
dnevnemu prostoru videz prefinjenosti in sodobnosti. Prostorno sedišče poskrbi 
za udoben počitek. Naslon lahko dopolnite z dodatnimi vzglavniki in izbirate med 

različnimi barvami nogic v kromu ali lesu.

SANFINO B1

že od: 1.018,25eur 

MILANO 

že od: 1.329,25eur 
v blagu

-20%



VGRADNE OMARE ALPLES
NEŠTETO BARVNIH KOMBINACIJ, PRILAGODLJIVOST KOT PRI MIZARJU, 

MOŽNOST DRSNIH ALI KLASIČNIH VRAT

ZAKAJ IZBRATI VGRADNO 
OMARO ALPLES 

Izdelava po meri

Skladnost z Alples pohištvom.

Vgradne omare z najboljšim 
razmerjem med ceno in kvaliteto.

Vgradne omare s klasičnimi vrati.

Vgradne omare za vsak prostor.

Vgradne omare za vse generacije.

V NOVEMBRU

 -50%
VELJA DO 30.11.17

!!SUPER AKCIJA!! NA VSE DNEVNE SOBE, SPALNICE 
TER OTROŠKE SOBE ALPLES DO -35% POPUST!

1.DNEVNA SOBA PRIZMA ,sestav sestavljiv po elementih, 
Barva: bela /peščena z orehom. Možnost LED-osvetlitve  
2. DNEVNA SOBA GLOBUS sestav sestavljiv po 
elementih. Barva: peščena/svetla češnja.
3. DNEVNA SOBA CENTER sestav sestavljiv po elementih
Barva: bela mat/bela sijaj z javor.

1.SPALNICA SAMBA ,sestav sestavljiv po elementih, 
Barva: bela /peščena z orehom. Možnost LED-osvetlitve  
2. SPALNICA MEDEJA sestav sestavljiv po elementih
Barva: bela 
3. SPALNICA HARMONIJA sestav sestavljiv po elementih
Barva: bež ali bela/ oreh

1.MLAD. SOBA CENTER sestav 
sestavljiv. Barva: bela mat/sijaj  
2. OTR.SOBA TEMPO sestav sestavljiv 
po elementih
3. OTR. SOBA PLANET sestav sestavljiv 
po elementih

2.SPALNICA

1.DNEVNA SOBA PRIZMA         1.SPALNICA  SAMBA   1.MLADINSKA SOBA  CENTER

  2.OTROŠKA SOBA TEMPO

  3.OTROŠKA SOBA PLANET

2.DNEVNA SOBA GLOBUS

3.DNEVNA SOBA CENTER

         2.SPALNICA  MEDEJA

         3.SPALNICA  HARMONIJA



KUPON 
ZA DODATNO  ZNIŽANJE 

ob nakupu kuhinje DANKUCHEN

10%

JESENSKA
AKCIJA

VELJA DO 30.11.17

BANLES, SALON POHIŠTVA
TEL: 05 7310960
Lokev 189b, 6219 Lokev
http://banles.si/

Urnik:
Torek - petek 8.00-12.00, 15.00-19.00
Sobota - 8.00-12.00
Nedelja -  ponedeljek - zaprto

BREZPLAČEN 3D IZRIS

BREZPLAČNA DOSTAVA IN MONTAŽA 
KUHINJE 

PRILAGODLJIVOST KOT PRI MIZARJU

VRHUNSKA AVSTRIJSKA KVALITETA

BREZPLAČNA IZMERA NA VAŠEM DOMU 

Zakaj kupiti kuhinjo pri nas

!!PODALJŠUJEMO AKCIJO!!
na vse kuhinje DANKUCHEN -55%


