ám
y n i v me
Ku c h
je
u
apl á n !
A
rá d i n
M

ZDA Rail:

tz.cz
e-m
x x x lu
y n e@
h
c
u
k
rinter ie
tel .: 200
2
242 24 :00 hod.
+420
- 19
0
e: 08:0
Po - N

Top značky
za top ceny

139.990,-*

69.990,VESTAVNÁ KUCHYNĚ

XXXL výběr předních
stran a korpusů

Vestavná kuchyně v matné bílé barvě, velký výběr předních stran a korpusů,
cca 400 cm, místo 139.990,-* 69.990,- bez spotřebičů; dřez a armatura za příplatek (04530667/07)
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na plánované kuchyně značek Novel,
C‘elina a Dieter Knoll Collection

24 / 7

ONLINE

e-shop
xxxlutz.cz

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny a platí jen při nákupu plánované
kuchyně v hodnotě nad 65.000 Kč bez elektrospotřebičů. Nevztahuje se na akční
a výprodejové zboží a zboží propagované v aktuální reklamě. Platí jen pro nově
uskutečněné objednávky. Akce se nevztahuje na kuchyňské bloky a spotřebiče.
Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží
v prodejně i na internetu. Sleva 15 % ON TOP ve formě poukazu na příští nákup se
počítá z ceny po odečtení slevy ,,50 % na plánované kuchyně značek Novel, C’elina
a Dieter Knoll Collection’’. Po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy
poskytnuty. Akce platí pouze v obchodních domech. Akce platí od pondělí do
čtvrtka 21. - 24. 03. a 28. - 31. 03. 2022.

XXXL
FINANCOVÁNÍ

0%

bez
1) hotovosti
a bez
navýšení

vč. nastavitelného záhlaví

Váš nákup splácíte
v 10 pravidelných
měsíčních splátkách.

XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě modré barvě, velký výběr látek za individuální cenu,
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, s pružením Nosag, nohy v chromové barvě, cca 242x313 cm, místo 72.280,-*
26.999,- deka, polštáře, nastavitelná područka, nastavitelná hloubka sedáku a taburet za příplatek (25270087/01,22)

38.999,-*

19.999,VITRÍNA

XXXL novnika

25.999,-*

12.999,TV KOMODA

39.894,-*

Anderes Format

18.999,OBÝVACÍ STĚNA

Obývací pokoj, z masivního dřeva sheesham, kovové úchytky v černé barvě,
skládá se z: TV komody, Š/V/H: cca 175/60/45 cm, místo 25.999,-* 12.999,vitríny, Š/V/H: cca 100/180/40 cm, místo 38.999,-* 19.999,- a nástěnné police,
šířka cca 118 cm, místo 3.899,-* 1.799,- (23670055/17,13,15-16,18-20)

Obývací stěna z kompozitního dřeva, dekor dub a šedohnědá barva, skládá
se z: vitríny, Š/V/H: cca 75/194/38 cm, závěsné skříňky, Š/V/H: cca 75/105/38 cm,
nástěnné police, šířka cca 130 cm a TV dílu, Š/V/H: 194/50/48 cm, místo 39.894,-*
18.999,- komoda, Š/V/H: cca 165/86/42 cm, místo 17.331,-* 7.999,- konferenční
stůl, cca 115x65 cm, výška cca 42 cm, místo 9.265,-* 4.499,- (19370050/01-03)

1) Reprezentativní příklad: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 10, výše měsíční splátky 1 000 Kč, za úvěr
celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční pevná úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy
o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.
Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

02 / 03
23.826,-*

11.999,KŘESLO

vč. nastavitelných
područek

44.065,-*

22.999,POHOVKA

Pohovka s látkovým potahem v zelené barvě, velký výběr látek za individuální cenu,
vč. nastavitelných područek, dekoračních a opěradlových polštářů, šířka cca 300 cm,
místo 44.065,-* 22.999,- křeslo s látkovým potahem v květinovém vzoru, noha
z oceli, místo 23.826,-* 11.999,- taburet za individuální cenu (18770722/01,03)

pravá
kůže

72.280,-*

26.999,SEDACÍ SOUPRAVA
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Sedací souprava s potahem z pravé kůže v šedé barvě, velký výběr kůží
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, kovové nohy,
cca 165x339x233 cm, místo 121.686,-* 46.999,- úložný prostor, funkce lůžka,
opěrky hlavy, lůžkoviny a dekorační polštáře za příplatek (25070134/08-09)

10.304,-*

3.499,-

10.343,-*

2.999,-

KONFERENČNÍ
STOLEK,
CENA ZA KS

KONFERENČNÍ
STOLEK

Konferenční stolek, deska z dubu sukového, kovová konstrukce v černé
barvě, cca 70x70 cm, výška cca 42 cm, místo 10.304,-* 3.499,- cca 65x65 cm,
výška cca 37 cm, místo 9.800,-* 4.499,- (03850032/02,04)
LCZ03-2-c

Konferenční stolek z hliníku v šedé barvě, Ø cca 75 cm, výška cca 40 cm,
místo 10.343,-* 2.999,- (86750284/01)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.
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SKŘÍŇ

08:0

21.691,-*

9.999,KOMODA

13.952,-*

5.999,LAVICE

vč. vnitřního členění

s letokruhy

5dílná
sestava

30.212,-*

12.999,-

POKOJ PRO MLADÉ, 5DÍLNÝ

Pokoj pro mladé, 5dílný, v bílé barvě, přední strany v dekoru dub kraft, skládá
se ze: šatní skříně, 3dveřová, postele, plocha lůžka cca 120x200 cm, psacího stolu
a 2 závěsných dílů, Š/V/H: cca 376/199/55-215 cm, místo 30.212,-* 12.999,- matrace,
lamelový rošt, lůžkoviny a dekorace za příplatek (05890003/01)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě. 1) Bližší informace na straně 2.

33.076,-*

18.999,-

DĚTSKÝ POKOJ, 4DÍLNÝ

Dětský pokoj, 4dílný, z MDF, skládá se z: postýlky, vč. lamelového
roštu, 70x140 cm, přestavitelná na postel, přebalovací komody, Š/V/H:
cca 110/90/43 cm, přebalovacího nástavce, Š/V/H: cca 85/8/77 cm,
šatní skříně, Š/V/H: cca 154/209/60 cm, místo 33.076,-* 18.999,(00030004/01-04)
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55.324,-*

23.999,-

XXXL
FINANCOVÁNÍ

0%

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI
DVEŘMI

bez
1) hotovosti
a bez
navýšení

z masivu
dubového dřeva

Váš nákup splácíte
v 10 pravidelných
měsíčních splátkách.

85.044,-*

33.333,-

33.027,-*

14.999,-

POSTEL BOXSPRING

POSTELOVÁ SESTAVA

Ložnice, skládá se z: postele boxspring s látkovým potahem v hnědé barvě, rám
z masivu dubového dřeva, vč. matrace a topperu, plocha lůžka cca 180x200 cm,
místo 85.044,-* 33.333,- nočního stolku, Š/V/H: cca 60/60/38 cm, místo 15.008,-*
5.999,- skříně s posuvnými dveřmi, korpus v dekoru dub chalet, přední strany
z masivního dubu divokého, olejovaného, Š/V/H: cca 285/216/70 cm,
místo 55.324,-* 23.999,- a komody, Š/V/H: cca 120/82/42 cm, místo 36.415,-*
15.999,- (23070123/01;20540002/06;26860015/01;20540002/05)

vč. 2 nočních
stolků
46.200,-*

19.999,Ložnice, kombinace bílé barvy a dubu, skládá se z: komody, 4 zásuvky,
Š/V/H: cca 165/91/40 cm, místo 21.691,-* 9.999,- postele, vč. 2 nočních
stolků, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 33.027,-* 14.999,- skříně,
2dveřová, Š/V/H: cca 300/225/63 cm, místo 34.444,-* 15.999,- a lavice,
Š/V/H: cca 160/46/40 cm, místo 13.952,-* 5.999,- (12980028/05-08)

SKŘÍŇ, ŠÍŘKA
CCA 300 CM

Skříň s posuvnými dveřmi z kompozitního dřeva, dekor dub bílý/barva
champagne, 3dveřová, se zrcadlem, vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 300/217/64 cm,
místo 46.200,-* 19.999,- bez osvětlení; paspartový rám za příplatek (04420287/02)

XXXL novinka
matrace ze studené
pěny, 11.999,-

26.700,-*

25.498,-*

11.999,-

9.999,Matrace z visco pěny s jádrem ze studené pěny, snímatelný potah s možností
praní do 60 °C, cca 90x200 cm, místo 25.498,-* 9.999,- (08000062/01)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

Matrace, 7zónová taštičková matrace s pružinovým jádrem, chladicí technologie
Aqua Cool, dvojitý snímatelný potah s možností praní do 60 °C, cca 90x200 cm,
místo 26.700,-* 11.999,- matrace, 7zónová matrace ze studené pěny, chladicí
technologie Aqua Cool, dvojitý snímatelný potah s možností praní
do 60 °C, cca 90x200 cm, místo 28.800,-* 11.999,- (06830234/01-05)

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZ03-2-c

MATRACE

MATRACE
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Zahradní sedací souprava, konstrukce z hliníku ve stříbrné barvě, vč. odkládací části,
stolu cca 62x62 cm, sedáků a opěradlových polštářů v šedé barvě, rozměr 192x219 cm,
místo 33.799,-* 15.999,- dekorační polštáře za příplatek (00620001/09)

31.738,-*

4.999,ZAHRADNÍ STŮL

XXXL
novinka

vč. sedáků
a opěradlových polštářů

eukalyptové
dřevo

8.999,-*

1.999,-

SKLÁPĚCÍ ŽIDLE, CENA ZA KS

Zahradní sestava, eukalyptové dřevo/kov, skládá se ze: stolu cca 206x90 cm
a sklápěcí židle, cena za ks, místo 31.738,-* 4.999,- (25890026/27,02)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě. 1) Bližší informace na straně 2.

28.929,-*

9.999,-

SEDACÍ SESTAVA

Sedací sestava, konstrukce z oceli s práškovým nástřikem v antracitové barvě
cca 150x218 cm, stůl se skleněnou deskou cca 67x67 cm, místo 28.929,-* 9.999,dekorační polštáře za příplatek (20040012/09)
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XXXL
FINANCOVÁNÍ

0%

bez
1) hotovosti
a bez
navýšení

vč. sedáků
a opěradlových polštářů

Váš nákup splácíte
v 10 pravidelných
měsíčních splátkách.

51.974,-*

19.999,-

masivní
dřevo

ZAHRADNÍ SESTAVA,
VČ. STOLU

Zahradní sestava, masivní olejované eukalyptové dřevo, skládá se ze: 2x 3místných zahradních pohovek, boční rozměr cca 268x204 cm a zahradního stolu
s odkládací plochou, cca 110x47 cm, místo 51.974,-* 19.999,- dekorační polštáře za
příplatek (16680002/09)

vč. sedáků a opěradlových
polštářů

se skleněnou deskou

33.799,-*

15.999,-

ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA
VČ. ODKLÁDACÍ ČÁSTI

68.094,-*

24.999,-

ZAHRADNÍ SESTAVA,
5DÍLNÁ

Zahradní sestava, 5dílná, konstrukce z hliníku, umělé pletivo v hnědé
barvě, skládá se z: rohové sedací soupravy cca 194/248 cm, křesla, 2 taburetů
a stolu se skleněnou deskou, místo 68.094,-* 24.999,- dekorační polštáře
za příplatek (08730010/29,39)

ní
S e z ó nž í
zbo

pouze ání
prod
o
d v y ob !
zás

vč. sedáků
a opěradlových polštářů

vč. sedáků
a opěradlových
polštářů

48.074,-*

31.980,-*

13.999,-

15.999,-

ZAHRADNÍ SESTAVA, 4DÍLNÁ

Zahradní sestava, konstrukce z hliníku v antracitové barvě, skládá se z:
rohové lavice cca 212x192 cm a stolu cca 64x62 cm, místo 31.980,-* 15.999,dekorační polštář za příplatek (00620001/19)
LCZ03-2-c

Zahradní sestava, 4dílná, konstrukce z hliníku v tmavě šedé barvě, skládá se z:
lavice, šířka cca 180 cm, 2 křesel a stolu cca 180x95 cm, místo 48.074,-* 13.999,dekorační polštáře za příplatek (00620009/09)

ZAHRADNÍ SESTAVA

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL novinka

5.399,-*

3.499,ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO,
DÉLKA CCA 103 CM

6.699,-*

Závěsné svítidlo, kov a plast v hnědé a měděné barvě, 3xE27 max. 60 W, cca 110x103 cm,
místo 5.399,-* 3.499,- nebo 1xE27 max. 60 W, cca 45x110 cm, místo 2.199,-* 1.399,- stolní lampa,
1xE27 max. 60 W, výška cca 66 cm, místo 2.699,-* 1.499,- stojací lampa, 1xE27 max. 60 W,
výška cca 167 cm, místo 6.699,-* 2.999,- (33481389/06,01,07-08)

2.999,-

STOJACÍ SVÍTIDLO, VÝŠKA
CCA 167 CM

2 barevná
provedení

599,-*

5.999,-*

2.499,ZÁVĚSNÉ
SVÍTIDLO

Závěsné svítidlo, kov/sklo v černé nebo bílé
barvě, 3xE27 max. 60 W, šířka cca 99 cm, výška
cca 110 cm, místo 5.999,-* 2.499,- nebo 1xE27
max. 60 W, Ø 19 cm, místo 1.799,-* 899,(33481552/01;0531/01;0581/01;0531/02)

299,-

5.199,-*

XXXL
novinka

2.999,-

DEKORAČNÍ
LÁTKA,
CENA ZA BM

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO

Série svítidel, kov, skládá se ze: závěsného
svítidla, cca 101x110 cm, 6x E27, místo 5.199,-* 2.999,nástěnného svítidla, cca 8x19 cm, 1x E27,
místo 1.399,-* 699,- (33481222/04-05)

Dekorační látka, 100% polyester, ve 3 barevných
provedeních, šířka cca 140 cm, cena za bm,
místo 599,-* 299,- (32030018/01-03)

ve 2 barvách
XXXL
novinka
vhodný pro
tyč i kolejnici
9.999,-*

5.499,ZÁVĚSNÉ LED
SVÍTIDLO

Závěsné LED svítidlo, kov a plast v chromové
barvě, vč. stmívače, 3000 K, 3x11 W LED/2550 lm,
Š/V/H: cca 76/150/20 cm, místo 9.999,-* 5.499,nebo 1x11 W LED/1190 lm, cca 25x150 cm,
místo 4.499,-* 2.599,- zabudovaný LED světelný
zdroj nelze vyměnit (31310908/02,01;0912/01)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

14.999,-*

7.999,ZÁVĚSNÉ
SVÍTIDLO

Závěsné svítidlo, kov v černé barvě/kouřové sklo,
8xE14 max. 40 W, délka 120 cm, místo 14.999,-*
7.999,- stolní svítidlo, 1xE14 max. 40 W,
cca 19x45 cm, místo 2.399,-* 1.199,- (45582693/01-02)

1.399,-*

549,-

HOTOVÝ ZÁVĚS,
CENA ZA KS

Hotový závěs, 100% polyester, průhledný,
cca 135x245 cm, cena za ks, místo 1.399,-* 549,(59140010/01-02)
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6.999,-*

2.599,-

TKANÝ KOBEREC, CCA 160X230 CM

Tkaný koberec „Perugia“,
ze syntetického vlákna, k dostání v různých
velikostech a barevných provedeních,
cca 133x190 cm, místo 4.999,-* 1.699,cca 160x230 cm, místo 6.999,-* 2.599,(77590307/61,64;0304/64,61)

k dostání také v délkách
160 cm, 200 cm
a 240 cm

1.899,-*

499,-

vč. montážního
materiálu,
kroužků,
držáku atd.

599,-

399,-

VINYLOVÁ
PODLAHA

PRAVÁ OVČÍ KŮŽE,
CCA 50X70 CM

SOUPRAVA ZÁCLONOVÝCH
TYČÍ, DÉLKA 120 CM

Souprava záclonových tyčí s vnitřní drážkou,
2 tyče, vzhled ušlechtilé oceli, Ø 16 mm, cena
za soupravu s délkou 120 cm, místo 1.899,-* 499,délka 160 cm, místo 2.299,-* 599,- délka 200 cm,
místo 2.499,-* 699,- délka 240 cm, místo 2.999,-*
799,- (82640019/01-04)

1.099,-*

1.399,-*

Ovčí kůže, 100% ovčí kůže, v bílé barvě,
cca 50x70 cm, místo 1.399,-* 399,- (35809997/23)

Vinylová podlaha, dekor dub nebo dub šedý,
cena za m 2, místo 1.099,-* 599,- (61330100/15,14,16-17)

vhodný
pro tyč
i kolejnici

599,-

ZATEMŇOVACÍ
ZÁVĚS, CENA ZA KS

Zatemňovací závěs, 100% polyester, k dostání v
několika barvách, cca 140x245 cm, cena za ks, místo
1.399,-* 599,- (13560727/01-05)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

4.599,-**

XXXL novinka

5.999,-*

2.999,-

1.999,-

TKANÝ KOBEREC,
CCA 133X190 CM

Tkaný koberec „Antea Blumen“, k dostání
v několika velikostech a designech, místo 2.499,-**
1.499,- cca 133x190 cm, místo 4.599,-** 2.999,cca 160x230 cm, místo 6.999,-** 4.999,(12500967/54,61,64;1022/54,61,64;1028/54,61,64)

KOBEREC S VYSOKÝM
VLASEM, CCA 140X200 CM

Koberec s vysokým vlasem „Tenei“, 100 % polyester,
výběr z několika barev a velikostí, výška vlasu
cca 25 mm, místo 5.999,-* 1.999,- cca 80x150 cm,
místo 1.999,-* 899,- cca 160x230 cm, místo 7.999,-*
2.799,- (81040101/61,54,62,64,69;0102/54,
61-62,64,69;0110/54,61,64;0111/54,61,64;0112/54,61,64)

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZ03-2-c

1.399,-*

XXXL
novinka

ve 2 barvách
3.999,-*

1.599,-

DAMAŠKOVÉ POVLEČENÍ,
3DÍLNÉ

Damaškové povlečení, 3dílné, 100% bavlna, na zip,
70x90/140x200 cm, místo 3.999,-* 1.599,- (42100388/01-02)

cca 38x38 cm,
299,-

XXXL
novinka

XXXL novinka

549,-*

329,-

OSUŠKA,
CCA 70X140 CM

2 barevná
provedení

299,-*

149,-

999,-*

649,BAVLNĚNÉ
POVLEČENÍ

Bavlněné povlečení, renforcé, 100% bavlna,
na zip, 70x90/140x200 cm, místo 999,-* 649,(58360364/01-02)

v různých
barvách

POVLAK
NA POLŠTÁŘ,
CCA 40X40 CM

Povlak na polštář, 100% bavlna, na zip, cca 40x40 cm,
místo 299,-* 149,- nebo cca 50x50 cm, místo 429,-*
249,- běhoun na stůl, cca 45x150 cm, místo 429,-*
299,- sedací polštář, cca 38x38 cm, místo 549,-* 299,(39170441/01-08,10-11;0444/01-08,10-11;0464/01-08,
10-11;0468/01-08,10-11)

299,-*

199,-

RUČNÍK, CCA 50X100 CM

Ručník, 100% bio bavlna, k dostání v různých
barvách, cca 50x100 cm, místo 299,-* 199,cca 70x140 cm, místo 549,-* 329,(67920076/01-06;0077/01-06)

799,-*

549,-

DEKORAČNÍ
POLŠTÁŘ

XXXL
novinka

k dostání
ve 2 rozměrech

899,BAVLNĚNÉ
POVLEČENÍ

Bavlněné povlečení, 100% bavlna, na zip,
70x90/140x200 cm, 899,- (36610027/02)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

1.399,-*

799,-

DEKA,
CCA 140X210 CM

Deka, 100% bavlna, v zeleno-hnědé nebo
v kombinaci světle/tmavě šedé barvy, cca 140x210 cm,
místo 1.399,-* 799,- nebo o rozměru cca 220x240 cm,
místo 2.799,-* 1.399,- dekorační polštář,
na zip, cca 40x60 cm, místo 799,-* 549,(57170010/01-02;0011/01-02;0017/01-03)

1.499,-*

999,PODLOŽKA
NA POSTEL,
90X200 CM

Podložka na postel, potah a výplň 100% bavlna,
chrání matraci a zlepšuje kvalitu spánku, k dostání
také ve větších velikostech, 90x200 cm, místo 1.499,-*
999,- 140x200 cm, místo 2.299,-* 1.599,- 180x200 cm,
místo 2.799,-* 2.199,- dekorační polštáře za příplatek
(32840002;0021;0024;0025;0020;0026;0022;58960005/0104)
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5.299,-**

3.899,-

KÁVOVÝ SERVIS, 18DÍLNÝ

Kávový servis, 18dílný, skládá se ze 6 šálků na kávu s podšálky
a dezertních talířků, vhodný do myčky nádobí i mikrovlnné trouby, místo 5.299,-** 3.899,- (34071175)

9dílná sada
XXXL novinka

8.399,-*

2.399,SADA HRNCŮ

799,-*

9.999,-*

359,-

1.299,-

SADA NA BOWLE, 9DÍLNÁ

Sada na bowle, 9dílná, skládá se z 1 nádoby
na bowle, 4,5 l, víka, naběračky na bowle z umělé
hmoty a ze 6 sklenic z křišťálového skla, 300 ml/ks,
místo 799,-* 359,- (32800215)

SADA PŘÍBORŮ, 60DÍLNÁ

Sada příborů, 60dílná, z ušlechtilé oceli 18/10, nůž
z čepelové oceli, pro 12 osob, skládá se ze 12 nožů,
lžic, vidliček, kávových lžiček a vidliček na moučník,
vhodné do myčky na nádobí, místo 9.999,-* 1.299,(35010447/01)

Sada hrnců, 4dílná, hliníková slitina, vč. skleněných
poklic, Ø cca 20 cm, 24 cm a 2x 16 cm, místo 8.399,-*
2.399,- (68760147)

3.999,-*

1.599,-

odolný vůči
povětrnostním
vlivům

399,BUDDHA

Buddha z umělé pryskyřice, odolný vůči
povětrnostním vlivům, cca 17x26x40 cm,
místo 1.199,-* 399,- (48853152)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě.

799,-

CESTOVNÍ KUFR,
OBJEM CCA 40 L

3.199,-**

2.499,ŽEHLICÍ PRKNO

Žehlicí prkno, kvalitní a stabilní, s teflonovým
odkládacím povrchem, extra velká plocha na žehlení,
plynulá nastavitelnost výšky, odnímatelný a pratelný
potah, pěnové polstrování, nastavitelná výška
cca do 102 cm, cca 135x45 cm, místo 3.199,-** 2.499,(33940151/01)

Cestovní kufr z polypropylénu v černé, červené nebo
modré barvě, včetně otočných koleček, síťové přihrádky,
přepážky ve vnitřní části, výškově nastavitelných úchytek
a TSA zámku, objem cca 40 l, místo 1.999,-* 799,- cca 64 l,
místo 2.999,-* 1.199,- cca 102 l, místo 3.999,-* 1.599,(88500067/01-03;0082/01-03;0084/01-03)

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZ03-2-c

1.199,-*

CESTOVNÍ KUFR,
OBJEM CCA 102 L

1.999,-*
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19.107,-*

8.999,JÍDELNÍ STŮL

masivní dub divoký

6.185,-*

2.799,-

ŽIDLE S PODRUČKAMI,
Jídelní stůl s deskou z masivního dubu divokého s průběžnými lamelami, olejovaný
CENA ZA KS
povrch, nohy z černého kovu, cca 180x90 cm, místo 19.107,-* 8.999,- židle s područkami s látkovým
potahem v tmavě šedé barvě, kovové nohy s černým práškovým nástřikem, otočná sedací plocha, cena za ks, místo 6.185,-* 2.799,(27480099/01;24030008/01)

vč. nevyměnitelného LED
osvětlení
8.056,-*

3.499,1 VYSOKÁ
SKŘÍŇKA

masivní
dub divoký
8.015,-*

3.399,-

17.016,-*

7.999,-

1 SPODNÍ SKŘÍŇKA
POD UMYVADLO

2 PŘEDSÍŇ

Všechny nabídky platí od 21. 03. do vyprodání zásob, nejdéle však do 03. 04. 2022 v obchodních domech XXXLutz v Praze, Brně a Plzni.. Produkty
lze objednat i v ostatních obchodních domech XXXLutz. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Chyby
v letáku, meziprodej a změny modelů vyhrazeny. Všechny výrobky mohou být vydány pouze v limitovaném množství. Přesné rozměry a návody na
údržbu jsou k dostání v obchodním domě. Impressum: Zadavatel a zpracovatel je XLCZ Nábytek s.r.o. *Původní prodejní cena. **Původní prodejní
cena po slevě. 1) Bližší informace na straně 2.

Noste prosím
roušku

Dezinfikujte
si prosím ruce
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Velká
prodejní plocha

XXXLutz Praha Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, Tel.: 230 200 000, store.pr@xxxlutz.cz
XXXLutz Praha Černý Most, Chlumecká 712/8, 198 00 Praha 14, Tel.: 225 286 000, store.pq@xxxlutz.cz
XXXLutz Brno, Splaviska 1154, 664 42 Brno, Tel.: 518 704 000, store.bc@xxxlutz.cz
XXXLutz Čestlice, Pražská 135, 251 01 Čestlice, Tel.: 212 200 500, store.lt@xxxlutz.cz
XXXLutz Praha Letňany, Veselská 709, 199 00 Praha 9, Tel.: 212 200 700, store.at@xxxlutz.cz
XXXLutz Plzeň, Písecká 1090/10, 326 00 Plzeň - Černice, Tel.: 378 605 100, store.86@xxxlutz.cz
XXXLutz Ostrava, Rudná 3185/71, 700 30 Ostrava, Tel.: 558 115 500, store.91@xxxlutz.cz
XXXLutz Olomouc, Kafkova 17, 779 00 Olomouc, Tel.: 587 209 700, store.4m@xxxlutz.cz
XXXLutz Liberec, K Bauhausu 609, 460 11 Liberec, Tel.: 487 354 900, store.1l@xxxlutz.cz
XXXLutz České Budějovice, České Vrbné 2399, 370 11 České Budějovice Tel.: 389 603 800, store.ab@xxxlutz.cz

spektrum energetických tříd pro
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24 / 7 e-shop
xxxlutz.cz
Aktuální otevírací
dobu najdete
na xxxlutz.cz
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XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

©XXXLutz Marken GmbH LCZ03-2-c

Nakupujte bezpečně!

LCZc0-LCZ03-2-c

1: Koupelna, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, korpus v bílé barvě s prvky v dekoru dub riviera, skládá se z: vysoké skříňky, šířka cca 30 cm,
místo 44.609,-* 16.990,- spodní skříňky, šířka cca 30 cm, místo 4.808,-* 1.999,- závěsné skříňky, šířka cca 30 cm, místo 3.775,-* 1.599,- spodní skříňky pod
umyvadlo, šířka cca 75 cm, místo 8.015,-* 3.399,- umyvadla, šířka cca 80 cm, místo 8.372,-* 2.999,- a skříňky se zrcadlem, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, šířka
cca 65 cm, místo 9.059,-* 3.499,- nohy, armatura a držák na ručník za příplatek (19770276/01,04-07,10) 2: Předsíň, 3dílná, masivní dub, včetně šatní tyče, háčků
a sedací lavice, Š/V/H: cca 120/200/39 cm, místo 17.016,-* 7.999,- (27480088/01)

