
–60% 
na kuhinje
do

Hitri krediti 
do 60 obrokov

Največja razstava
kuhinj

GRATIS 
POMIVALNI 

STROJ
V VREDNOSTI

399€
pri nakupu

nad 3.000€ 
2)

Nagradna igra 
Nagrade v skupni višini 

10.000 € 1)

1) Več na rutar.com. 2) Več na strani 4/5.



NAJMODERNEJŠI IN NAJVEČJI RAZSTAVI   KUHINJ V SLOVENIJI
3D NAČRTOVANJE
Želite preurediti kuhinjo, vendar niste perpriča-
ni, katera kuhinja najbolj ustreza vašim željam 
in potrebam? Rutar vam bo z veseljem po-
magal pri odločitvi, saj bodo naši strokovnjaki 
opravili natančne meritve in načrte izrisali v 3D 
tehnologiji, da si boste prostore čim lažje 
predstavljali. 

Naši strokovni sodelavci vas bodo z veseljem obiskali 
na domu in odgovorili na vsa odprta vprašanja. Skupaj 
z vami bodo sestavili načrt in opravili meritve, da bosta 
dostava in montaža potekali brez težav. Za točen datum 
se lahko dogovorite telefonsko ali nas obiščete v proda-
jnem centru. Veselimo se vašega obiska!

STROKOVNO SVETOVANJE IN 
NAČRTOVANJE Zagotavljamo vam hiter dostavni rok in montažo. Naši 

strokovnjaki bodo pri vas doma opravili meritve in v načr-
tih upoštevali priključke za vodo in elektriko. Sestavili 
bodo natančen načrt in kuhinjo prilagodili vašim meram 
s pomočjo brezplačnih računalniških, fotorealističnih iz-
risov. Tako bomo zagotovili, da bo pri dostavi in montaži 
vse potekalo tekoče.

DOSTAVA IN MONTAŽA

INDIVIDUALNE REŠITVE 
ZA VSAKOGAR

Hitri kredit

60 
     obrokov

 do



NAJMODERNEJŠI IN NAJVEČJI RAZSTAVI   KUHINJ V SLOVENIJI
Za vas smo mislili na vse! Za vsa vprašanja smo vam z veseljem na voljo, hkrati pa boste
deležni strokovnega svetovanja s strani naših sodelavcev. Na vašo željo vam priskrbimo
tudi delavce, uredimo sanitarne priključke in priključke za elektriko ter odpeljemo 
embalažo. Zagotavljamo vam tudi ugodne možnosti financiranja. Tako boste deležni Rutar 
all-inklusive paketa.

DOSTAVA IN MONTAŽA ALL-INCLUSIVE PAKET

RUTAR svojim strankam omogoča 

nakup po najnižjh cenah. 

Ponudba velja za območje 

Republike Slovenije in ne velja 

za ponudbe internetnih  
ponudnikov. 

GARANTIRANO 
NAJNIŽJE CENE

KUHINJE

–60%do



Kuhinje – 60 %

SODOBNA KUHINJA 
ZA NAJZAHTEVNEJŠE

Posebna obdelava front,  ki daje občutek topline in nežnosti, obenem 
pa omogoča, da se na nobeni površini ne vidijo prstni odtisi. Poljubno 

lahko kombinirate različne barve delovne površine, ter izbirate med 
široko paleto ročajev. 

JEKLENI 
ROČAJI

... ko skupaj
preživljamo

čas!

Kuhinja, barva: havana 
hrast/črna, pribl. 400x290 cm, 
vklj.z vsemi navedenimi inoks 
električnimi aparati, na voljo 
v različnih postavitvah in bar-
vnih kombinacijah. Pomivalni 
stroj ter pomivalno korito za 
doplačilo, 189693/1

LEONARD APARATI:
- steklokeramična plošča
- vgradna pečica, energijski razred A
- steklena otočna napa, energijski razred A
- hladilnik, energijski razred A+

GRATIS

4.719,–*

3.498,-

BARVAH
NA 
VOLJO V 3

2) Akcija velja za pomivalni stroj v vrednosti do 399 € ob nakupu vseh prosto načrtovanih kuhinj nad 3.000 € ter seta vgrad-
nih električnih aparatov po Vaši izbiri. Izvzeti so le kuhinjski bloki, aparati Miele ter že znižano in v tej reklami oglaševano 
blago. Ob uveljavljanju niso dopustni drugi pogoji. Akcija velja od 15.10.2019 do 30.10.2019.

do



4.869,–* 3.998,-
BARVAH

NA 
VOLJO V 6

EKSKLUSIVNE KUHINJE

LAK MAT

3-delni set vgradnih električnih 
aparatov, sestavljen iz: pečice, 8 funkcij, 
HomeMade Plus oblika krušne peči, elekt-
ronska programska ura, energijski razred A, 
steklokeramična kuhalna plošča, 4x kuhališče, 
upravljanje na dotik, timer za vsako kuhališče, 
Boil control - zaščita pred prevretjem, otroška 
zaščita, ter iz pomivalnega stroja, širina 60 
cm, 5 programov, senzor control, zamik vklo-
pa 3h, 49 dB(A), popolni aqua stop, energijski 
razred A++/A/A, 191154

3-delni set vgradnih električnih 
aparatov, sestavljen iz: pečice, 9 funkcij, 
elektronska programska ura, turbo grill, 
pizza program, variabilni žar, enonivojs-
ka izvlečna vodila, mehko zapiranje vrat, 
vgrezni gumbi, aqua clean, energijski razred 
A, indukcijska kuhalna plošča, 4x kuhališče, 
1x Bridge, power boost, drsno upravljanje 
na dotik, timer za vsako kuhališče, otroška 
zaščita, 3 stopenski prikaz preostale vročine 
ter iz pomivalnega stroja, širina 60 cm, 6 
programov, elektronsko upravljanje z gumbi 
zgoraj, zakasnitev začetka programa 3/6/9 
ur, 46 dB(A), aqua control, invertni motor, 
energijski razred A++/A/A, 190560

Pomivalni stroj, širina 
60 cm, Smart touch pamet-
no upravljanje, 10 progra-
mov, zamik vklopa: 1-23h, 
47 dB(A), aquaprotect, 
energijski razred A++/A/A, 
191087

Side-by-side hladilnik, črne barve, 
prostornine, hladilni del: 368 l, zamrzo-
valni del: 167 l, LED osvetljitev, Ledomat 
( kocke in zdrobljen led ), dozirnik vode, 
inverterski kompresor, Total NoFrost, glas-
nost: 42 dB, energijski razred A++, ŠxVxG: 
91x180x69 cm, 190669

Stenska napa, širina 
80 cm, črno steklo, pretok 
max 700m³/h, LED osvetljava, 
elektronsko upravljanje na 
dotik, na voljo v različnih barvah 
in velikostih, 190932

998,-

333,-

1.198,-

799,-

399,–*

299,-

Kuhinje – 60 % +

SET

SET

Kuhinja, barva: svetlo sivi motni lak/mixwood, 
300+180 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električ-

nimi aparati ter mizo, na voljo v različnih postavitvah 
in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno 
korito za doplačilo, 190607/1 

LEONARD APARATI:
- steklokeramična plošča
- vgradna pečica, energijski razred A
- 90 cm napa, energijski razred D
- hladilnik 123 cm, energijski razred A+

GRATIS
GRATIS 

POMIVALNI 
STROJ

V VREDNOSTI
399€

pri nakupu
nad 3.000€ 

2)



Kuhinja, barva: bela/keramično siva, 300+120 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 187923/1 

LEONARD APARATI:
- steklokeramična plošča 
- vgradna pečica, energijski razred A
- Elica 90 cm steklena napa, 
   energijski razred B
- hladilnik, energijski razred A+

GRATIS

IGNIS APARATI:
- steklokeramična plošča z razširitvami
- vgradna pečica, energijski razred A
- 90 cm napa, energijski razred C
- 178 cm hladilnik z zamrzovalnikom     
   spodaj, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V8

JUNKER APARATI:
- 80 cm steklokeramična plošča 
  z razširitvami
- vgradna pečica, energijski razred A
- 90 cm otočna steklena napa, 
  energijski razred B
- hladilnik 103 cm, energijski razred A+

GRATIS

Kuhinja, barva: mineralno sivi lak visoki sijaj/črni beton, 400x190 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks 
električnimi aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomi-
valno korito za doplačilo, 190020/1 

Kuhinja, barva: crema/hrast, 310+150 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi apa-
rati, izvlečno omaro in dolgimi ročaji, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. 
Pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 189477/1 

3.349,–* 5.179,–*

LAK VISOKI SIJAJ

3.998,-2.498,-

3.329,–*

OTVORITVENA CENA
2.498,-

+
GRATIS 

POMIVALNI 
STROJ

V VREDNOSTI
399€

pri nakupu
nad 3.000€ 

2)

Kuhinje – 60 %do

Hitri kredit

60 
     obrokov

 do



Kuhinja, barva: bela/keramično siva, 300+120 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 187923/1 

LEONARD APARATI:
- steklokeramična plošča 
- vgradna pečica, energijski razred A
- Elica 90 cm steklena napa, 
   energijski razred B
- hladilnik, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V7

BARVAH
NA 
VOLJO V5

Kuhinja, barva: mineralno sivi lak visoki sijaj/črni beton, 400x190 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks 
električnimi aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomi-
valno korito za doplačilo, 190020/1 

LEONARD APARATI:
- steklokeramična plošča 
- vgradna pečica, energijski razred A
- steklena napa, energijski razred E
- hladilnik z zamrzovalnim 
  predalom, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V7

Kuhinja, barva: magnolija/oreh, 385x243 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi 
aparati ter funkcijsko spodnjo kotno omaro, na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombi-
nacijah. Stenska obloga, pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 189114/1 

ZANKER APARATI:
- steklokeramična plošča z upravljanjem na dotik
- vgradna pečica, energijski razred A
- 90 cm napa, belo steklo,  energijski razred B
- hladilnik, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V8

Kuhinja, barva: temni beton/temno sivo, 
300x350 + stranske omare 155 cm, vklj. z zidno 
oblogo in vsemi navedenimi inoks električnimi 
aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih 
kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno korito 
za doplačilo, 189621/2 

LEONARD/ELICA APARATI:
- Nikola Tesla indukcijska plošča 
   z  integrirano napo 
- vgradna pečica, energijski razred A
- hladilnik z zamrzovalnikom, 
   energijski razred A+

GRATIS
BARVAH

NA 
VOLJO V7

Kuhinja, barva: bela/svetli beton, 315x245 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi aparati, na voljo v 
različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 185499/1 

7.089,–*

3.099,–*

4.359,–*

3.998,- 4.998,-

1.998,-

2.998,-

VKLJUČNO INTEGRIRANA NAPA

GRATIS 
POMIVALNI 

STROJ
V VREDNOSTI

399€
pri nakupu

nad 3.000€ 
2)



IGNIS APARATI:
- steklokeramična plošča 
- vgradna pečica, energijski razred A
- 90 cm napa, energijski razred D
- hladilnik, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V7

IGNIS APARATI:
- steklokeramična plošča 
- vgradna pečica, energijski razred A
- napa, energijski razred D
- 145 cm hladilnik z zamrzovalnim 
  predalom, energijski razred A+

GRATIS

BARVAH
NA 
VOLJO V8

Kuhinja, barva: krema, lak visoki sijaj/divji hrast, 325x285 cm, vklj. z vsemi navedenimi inoks električnimi aparati, 
na voljo v različnih postavitvah in barvnih kombinacijah. Pomivalni stroj in pomivalno korito za doplačilo, 183947/1 

Kuhinja, bela, širina 220 cm. Vgradni aparati 
ter pomivalno korito za doplačilo, 186429/3

Kuhinja, barva: siva/rdeča, 280 cm, vklj. z vsemi navedenimi in-
oks električnimi aparati, na voljo v različnih postavitvah in barvnih 
kombinacijah. Pomivalni stroj ter pomivalno korito za doplačilo, 
189118/1 

2.159,–*

Cene vseh izdelkov so v EUR. Veljajo ob lastnem prevzemu, razen pri označenih. DDV vključen. Plačilni pogoji: cene in popusti v katalogu veljajo za nakup z gotovino ali pri plačilu na transakcijski račun. Več
informacij prejmete na prodajnih mestih. Pri cenah, tehničnih podatkih in fotografi jah si pridržujemo pravico do popravka morebitnih tiskarskih napak. *Prečrtane cene so prodajne cene, ki so veljale pred
akcijo in bodo veljale po njej. Ponudba velja do razprodaje zalog od 15.10.-30.10.2019 19S23. Rutar marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana. Nakup možen le v količinah za družinske potrebe. 

pon. - sob. 9.00 - 20.00fb.com/RutarSlovenija rutar.com Maribor, Tržaška cesta 67, 
T: (02) 300 40 00

2.789,–*
1.798,-

OTVORITVENA CENA

LAK VISOKI SIJAJ

399,–*
333,-
OTVORITVENA CENA

1.498,-
OTVORITVENA CENA

Kuhinje – 60 %do


