
Kvaliteta iz Avstrije!

Najboljša cena za najboljši dizajn!

Funkcionalne rešitve!
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Kotna omara

za shranjevanje Izvlečna shramba Vložek za predal Pečica na višini

NOVO

SILBERMOND

-50%
DO

POPUSTA

-DDV

Moderen dizajn



»S partnerjem sva si zaželela veliko, prostorno
in moderno kuhinjo svetlih barv. Svetovalci pri
DAN-u so najinim željam takoj ugodili in izpolnili
vsa najina pričakovanja. Navdušena sva!«
Maša in Jan

MNENJE STRANKE

Na našem Instagram profilu
 DANKUCHEN.SI boste vedno na 

tekočem s praktičnimi napotki pri 
načrtovanju nove kuhinje.

Velika in prostorna kuhinja

Brezčasne in visokokakovostne MDF plošče iz 
poliestra so večkrat lakirane in na voljo v 
različnih barvah: Anthrazit, Magnolie, Kashmir, 
Jasmin, Fliederweiss. Odtenki, ki zadovoljijo še 
tako zahtevne stranke.

Jamčimo vam kakovostno individualno svetovanje 
in načrtovanje kuhinje po vaših željah. Naredimo 
vam BREZPLAČEN 3D izris, s katerim vaša sanjska 
kuhinja dobi vizualno podobo in je pripravljena za 
naročilo.

Naša rolo omara z izvlečno poličko in 
integrirano vtičnico, je kot nalašč primerna 
za vse električne aparate v vaši kuhinji.

Kuhinjski pripomočki, ki sicer 
zavzamejo veliko prostora, pri nas 
dobijo svoje mesto. Praktično in skrito. 

Kuhanje z DAN-om je vedno udobno. Pečica 
na višini poskrbi za manj prepogibanja. Z 
vgradnim kavnim avtomatom bo jutranja 
kava vedno na dosegu roke.

Lakirane ličnice

Rolo omara

Svetovanje

Predal za mesoreznicoErgonomske rešitve

Polarweiß / Burguesa Eiche

Model La Corte
NOVO

Izberite najbližji DAN - studio in svojo prijavo na 
izris oddajte preko spletnega obrazca

WWW.DANKUCHEN.SI

BREZPLAČEN 3D IZRIS!4

QUALITY
AWARD

Moč blagovne znamkeSkupni zmagovalec
2020

32

-50%
DO

POPUSTA

-DDV

Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema 

najmanj 8 elementov in delovno ploščo. Popust »brez ddv« se obračuna kot 18,03 %. Akcija velja do 31. 1. 2021.

https://danstudio-novomesto.si/ponudba/kuhinje/la-corte/


»Zraven kuhinje, so mi pri DANKÜCHEN uredili
tudi jedilni prostor. Kombinacija nežnih barv
se lepo poda v moj dom in me je preprosto
očarala. Sedaj kuham še z večjim veseljem!«
Alenka

MNENJE STRANKE

Kuhinja z jedilnico

Visokokakovostne delovne površine in ličnice so 
na voljo v različnih debelinah in barvah.
Popolna prilagoditev, vrhunska kvaliteta in 
dovršen dizajn.

Sedaj lahko novo DAN kuhinjo načrtujete s 
pomočjo sodobne tehnologije. Planirajte na naši 
spletni strani ter jo preizkusite skozi virtualno 
resničnost – vse v udobju vašega doma.

Sledite nam na Facebooku in najdite 
svojo sanjsko kuhinjo tudi vi!

Trpežni predali za shranjevanje živil, ki 
prenesejo kar do 50 kilogramov 
obremenitve. Izjemna kakovost.

Inovativno tehnologijo BLUMOTION vam 
namestimo popolnoma BREZPLAČNO. Da se 
bodo vaši predali zapirali mehko in tiho. 

Visokokakovostne dizajnerske 
steklene poviške, ob nakupu kuhinje 
prejmete BREZ DOPLAČILA. 

Online 
načrtovanje

Praktični predaliTiho zapiranjeStekleni poviški

Polarweiß / Goldhorn 

Model Classico

Izbira barv

 DANKUCHENSLOVENIJA

NOVO

Izberite najbližji DAN - studio in svojo prijavo na 
izris oddajte preko spletnega obrazca

WWW.DANKUCHEN.SI

BREZPLAČEN 3D IZRIS!4

QUALITY
AWARD

Moč blagovne znamkeSkupni zmagovalec
2020

54

-50%
DO

POPUSTA

-DDV

Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema 

najmanj 8 elementov in delovno ploščo. Popust »brez ddv« se obračuna kot 18,03 %. Akcija velja do 31. 1. 2021.

https://danstudio-novomesto.si/ponudba/kuhinje/classico/


MNENJE STRANKE

Anti - fingerprint Dekorativne police Veliki kuhinjski otok

Kakovost po meri

Natančna montaža

Preprosta in brezhibna

Posebne »anti - fingerprint« lakirane ličnice 
poskrbijo za estetski videz in 
preprosto vzdrževanje, brez vidnih prstnih 
odtisov. 

Idealne in estetsko dovršene police za 
izbrano dekoracijo in shranjevanje, ki 
popestrijo vašo kuhinjo. 

Nudi veliko delovne površine med 
kuhanjem in dodaten prostor za 
shranjevanje vseh potrebnih kuhinjskih 
pripomočkov.

Vsak predal je premišljeno načrtovan, 
popolnoma ga lahko prilagodimo vašim 
željam. Kvalitetno izdelani DAN predali zdržijo 
kar do 50 kg.

Zagotavljamo vam varno dostavo in do 
centimetra natančno montažo. Naši 
strokovnjaki se svojega dela lotijo precizno in 
pri tem ugodijo vsem zahtevam in željam strank. 
Storitev je BREZPLAČNA.

NOVO

Obiščite našo spletno stran in si 
oglejte naše praktične dodatke.

  WWW.DANKUCHEN.SI

Model Interdan
Anthrazit / Eiche hell

»S svojo kuhinjo sem izjemno zadovoljna! Pri DAN-u
so mi profesionalno svetovali, montažo pa uredili
brezhibno in v zelo kratkem času! Vse pohvale za
čudovito končno izvedbo! SUPER zadovoljna!«
Sara

Izberite najbližji DAN - studio in svojo prijavo na 
izris oddajte preko spletnega obrazca

WWW.DANKUCHEN.SI

BREZPLAČEN 3D IZRIS!4

QUALITY
AWARD

Moč blagovne znamkeSkupni zmagovalec
2020

76

-50%
DO

POPUSTA

-DDV

Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema 

najmanj 8 elementov in delovno ploščo. Popust »brez ddv« se obračuna kot 18,03 %. Akcija velja do 31. 1. 2021.

https://danstudio-novomesto.si/ponudba/kuhinje/interdan/


Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema najmanj 8 elementov in delovno 
ploščo. Vse cene vključujejo DDV. Ponudba velja do odprodaje zalog. Pridružujemo si pravico do morebitnih napak v katalogu.

 Glede na situacijo s Covid - 19, lahko pride do morebitnega zamika pri dostavi.

Svojo prijavo na izris oddajte preko spletnega obrazca 
WWW.DANSTUDIO-NOVOMESTO.SIBREZPLAČEN 3D IZRIS!         4

https://danstudio-novomesto.si/kontakt/

