
Odpiralni čas:
Torek - petek: 8:00 - 12.00 in 15.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 12.00
Ponedeljek, nedelja in prazniki zaprto

Banles d.o.o.
Lokev 189 b
6219 Lokev

tel: 05 / 731 09 60

       BANLES D.O.O., Lokev, salon pohištva

-55%
POPUSTA

DO

NAJBOLJŠA KVALITETA
ODLIČNA CENA

STROKOVNO SVETOVANJE

Ali je moderna kuhinja ali klasična kuhinja, 
domača kuhinja (oz. kuhinja v kmečkem stilu) 

ali pa so elementi puristične barve, 
vaša sanjska kuhinja 

ima ime: DAN!

POLETNA AKCIJA: od 1. 7. do 31. 7. 2019



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.

DNEVNA SOBA 

PRIZMA
SPALNICA 

MEDEJA

   VGRADNE OMARE ALPLES

NOVI RAZSTAVNI EXPONATI V SALONU
Odlična ALPLES  kvaliteta, veliko različnih elementov

VELIKA IZBIRA OTROŠKIH SOB, SPALNIC, PREDSOB...
Postelje od 90 do 180 cm širine

Vgradna omara 
3 m z drsnimi vrati, 
vključena dostava 
in montaža že za 

neverjetnih

1150€ 



PANDA GOLD PRODAJNI HIT
- Združuje vse kar potrebujete za udobno, prijetno in mirno spanje.
- Žepkaste vzmeti, 5 consko jedro, juta, sisal, bombaž ter 
  pena z dodatkom elastina 
- Prevleka BAMBUS, snemljiva, pralna, zračna ter odličen 
  toplotni regulator, ki še dodatno poveča udobje pri ležanju
- PANDA GOLD (višina 19 cm), dim 200 x 90 cm
- Na voljo v različnih trdotah in v vseh dimenzijah, tudi nestandardnih

    akcija 299,39€ 

AS PLUS – NALOŽBA V VAŠE ZDRAVJE 
- Izbrana kombinacija materialov zagotavlja izjemno udobno, zdravo in kvalitetno spanje.
- Ležišče priporočamo vsem, ki si želijo nekaj več, vsem, ki si želijo dolgoročno “naložbo”
  v svoje zdravje ter uporabnikom, ki imajo bolečine v hrbtenici, ramenih ali bokih.
- Žepkaste vzmeti, 5 consko jedro, lateks, zaščitno bombažno pletivo, juta, sisal, 
  bombaž ter pena z dodatkom elastina
- Prevleka LUX STRESSFREE, antialergijska, snemljiva, pralna, zračna. V prevleko so
  vgrajena vlakna za odvajanje statičnega naboja za boljše počutje in preprečevanje 
  nabiranja prašnih delcev na površini prevleke
- AS PLUS (višina 21 cm), dim 200 x 90 cm
- Na voljo v različnih trdotah in v vseh dimenzijah, tudi nestandardnih

akcija 363,81€

akcija 377,42€

redna cena 485,08€

redna cena 539,17€

redna cena 399,19€

KOALA BAMBUS – VIŠINA (25 CM), 
KI VAS RAZVAJA
- Premium žepkaste vzmeti in višina 25 cm vam zagotavljajo zelo udobno, prijetno 
  in mirno spanje ter veliko “razvajanja in sprostitve”
- Ležišče priporočamo vsem, ki si želijo višjega ležišča, vsem, ki imajo radi udobje ter starejšim
- PREMIUM, višje žepkaste vzmeti, 5 consko jedro, juta, sisal, bombaž 
  ter pena z dodatkom elastina
- Prevleka BAMBUS, snemljiva, pralna, zračna ter odličen toplotni regulator, ki 
  še dodatno poveča udobje pri ležanju
- KOALA (višina 25 cm), dim 200 x 90 cm
- Na voljo v različnih trdotah in v vseh dimenzijah, tudi nestandardnih

OB NAKUPU VZMETNICE 
BREZPLAČNA 

DEKORATIVNA BLAZINA.
  

NE ZAMUDITE

dodatni

5%
popust



PREPUSTITE SE UDOBJU 

SEDEŽNE GARNITURE

Smo eden največjih slovenskih proizvajalcev oblazinjenega pohištva.

-15%
POPUST

15 % popust velja za vse modele Milax, za gotovinsko ali TRR plačilo 

Cena od 1.329,00 € naprej

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 
ali kot nadomestek taboreja ter velikim predalom 
za shranjevanje posteljnine.

Cena od 1.244,00 € naprej

OTTAWA je sodoben model sedežne garniture z 
globljim sediščem za udobno sedenje ter popoln 
užitek ležanja.

Banles d.o.o. Lokev 189 b 
6219 Lokev  tel: 05 / 731 09 60

OTTAWA

BAYAMO

POLETNA AKCIJA: od 1. 7. do 31. 7. 2019


