
Kvaliteta iz Avstrije!

Najboljša cena za 

najboljši dizajn!

Funkcionalne rešitve!
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Kuhajmo z ljubeznijo

1/2 KUHINJE

PODARIMO

Kotna omara

za shranjevanje Izvlečna shramba Odpiranje na dotik Vložek za predal Zajtrkovalni pult

NOVO

SILBERMOND



»Najina kuhinja je bila kar zahtevna za 
načrtovanje, ker ima veliko oken in manj 
prostora za elemente. Želela sem, da odraža 
tudi najin značaj. Montažo sem zaupala pravim 
strokovnjakom in odlično so se odrezali!« 
- Aneja 

NOVO

Brezplačen 3D izris!     4
Izberite najbližji DAN studio in svojo prijavo 

na izris oddajte preko spletnega obrazca.

WWW.DANKUCHEN.SI

MNENJE STRANKE

Na našem Instagram profilu
 DANKUCHEN.SI boste vedno na 

tekočem s praktičnimi napotki pri 
načrtovanju nove kuhinje.

Zaupanja vredna montaža

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

1/2 KUHINJE POD ARIMO
Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema najmanj 8 elementov in delovno ploščo.  Akcija velja do 17. 10. 2020.



»Presrečna, da sem pri DANKÜCHEN dobila tako 
kvalitetno in lepo kuhinjo. Izgleda še bolje, kot 
sem si jo prvotno zamislila! V njej z užitkom 
kuha vsa družina, s prijatelji pa se sproščamo ob 
druženju. Hvala, zares ste mi izpolnili sanje!« 
- Simona

NOVO

MNENJE STRANKE

Sanjska kuhinja

Izberite najbližji DAN studio in svojo prijavo 

na izris oddajte preko spletnega obrazca na 

WWW.DANKUCHEN.SI

Brezplačen 3D izris!     

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

Naše kuhinje so narejene v Avstriji. V 
primeru naročila vam jo primerno izdelamo 
in odpremimo iz sosednje Avstrije. Da vaša 
kuhinja prispe pravočasno, uporabljamo lasten 
DAN - transport.

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

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

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

Visokokakovostne dizajnerske 
steklene poviške ob nakupu kuhinje 
prejmete BREZ DOPLAČILA. 

Brezplačna
dostava

Praktični predaliDekorativne policeStekleni poviški

Goldhorn / Schiefer 

Model Lion Classic

Velika izbira barv
4

 DANKUCHENSLOVENIJA

1/2 KUHINJE POD ARIMO
Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema najmanj 8 elementov in delovno ploščo.  Akcija velja do 17. 10. 2020.



»Ponosno lahko rečeva, da je najina kuhinja 
čudovita! Elegantna in minimalistična - takšna, kot 
sva si želela. DANKÜCHEN sva izbrala po nasvetu 
prijateljice in sva zelo zadovoljna! Hvala za dober 
izris, nasvete in trud. Odlična ekipa svetovalcev in 
monterjev!« - Tina in Žan 

MNENJE STRANKE

Mehko zapiranje Popolna osvetlitev Vrhunski dizajn

Kakovost po meri

Natančna montaža

Čista eleganca

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

Razpršena ali usmerjena. Pri DAN-u znamo 
poskrbeti tudi za primerno osvetlitev 
delovne površine in ambienta. 

Dobra kvaliteta in lep dizajn sta pri nas 
nerazdružljiva. Vedno poskrbimo za 
vrhunski kuhinjski stil.

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

Izberite najbližji DAN studio in svojo prijavo 

na izris oddajte preko spletnega obrazca na 

WWW.DANKUCHEN.SI

Obiščite našo spletno stran in si 
oglejte naše praktične dodatke.

  WWW.DANKUCHEN.SI

 Brezplačen 3D izris!     4

Model Toplux
Polarweiß

1/2 KUHINJE POD ARIMO
Akcija velja na cene po ceniku DANKÜCHEN. Akcija velja ob nakupu kompletne DANKÜCHEN kuhinje, ki zajema najmanj 8 elementov in delovno ploščo.  Akcija velja do 17. 10. 2020.


