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= sleva  

17,36 %
1)

DPH
zpět
jako dárek!

pro majitele hit kartyXXXL hit kartu 
získáte u odborných poradců.

na plánované kuchyně značek 
Novel, C’elina a Dieter Knoll Collection
1+2+3) Bližší informace na straně 2. 

50 %2)

sleva

akce na kuchyně

doprava 
a montáž

při nákupu plánované 
kuchyně bez elektrospotřebičů
v hodnotě nad 65.000 Kč

ZDARMA2)

2)

ve formě poukazu na příští nákup

10ON TOP

XXXL výběr máte jen v XXXLutz - jedničce mezi nábytkáři! 

DPH jako dárek!

24/ 7 e-shop xxxlutz.cz
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

= sleva  

17,36 %
1)

10%2)

sleva na sortiment značek 
Carryhome, 
HOM‘IN a Ti‘me

1) Sleva se vztahuje na dosavadní prodejní ceny. Vyplacení v hotovosti není možné. Nevztahuje se na akční a výprodejové zboží,  
dodatečné vybavení, zboží propagované v naší aktuální reklamě a na zboží označené Super cena. Platí jen pro nově uskutečněné  
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Odečet DPH odpovídá slevě 17,36 %, což je rozdíl mezi  
cenou zboží s DPH a bez DPH. XXXLutz nemůže odečíst DPH jako takové, účtenka bude obsahovat DPH odpovídající konečné 
ceně hrazené zákazníkem. Příklad: Pokud je cena zboží včetně DPH 12.100 Kč, bude výsledná cena zboží v rámci této akce bez  
DPH 10.000 Kč, což odpovídá slevě ve výši 17,36 % z celkové ceny zboží včetně DPH. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, zahradní  
nábytek, zboží označené Online Only a značky Stokke, Carryhome, HOM‘IN, Ti‘me, Voglauer a Biohort. Akce platí pouze pro majitele  
XXXL hit karty. Majitelem hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Platí 03. - 06. 02. a 10. - 13. 02. 2023. V e-shopu sleva platí 
30. 01. - 12. 02. 2023. 2) Sleva platí na dosavadní prodejní ceny. Nevztahuje se na akční a výprodejové zboží, dodatečné vybavení, zboží 
propagované v naší aktuální reklamě a na zboží označené Super cena. Nevztahuje se na sortiment kuchyní a zboží označené Online 
Only. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Akce platí pouze pro majitele XXXL hit karty.  
Majitelem hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Pro uplatnění slevy kontaktujte naše odborné poradce. Sleva platí  
03. - 06. 02. a 10. - 13. 02. 2023. V e-shopu sleva platí 30. 01. - 12. 02. 2023. 3) Sleva se vztahuje na nezávazně doporučenou  
spotřebitelskou cenu 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 10 % 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 30. 01. - 02. 02. a 06. - 09. 02. 2023. 4) Našli jste stejný výrobek 
jinde levněji? Dáme vám slevu 5 % z konkurenční ceny. Sleva bude vyplacena formou dárkové karty XXXLutz. Stačí do 30 dnů  
od nákupu v našem obchodním domě nebo e-shopu předložit doklad o výhodnější ceně u konkurence v daném období společně  
s účtenkou z XXXLutz. Platí i pro akční a otevírací nabídky. Vztahuje se na konkurenční nabídky v kamenných obchodech. XXXLutz  
vám garantuje vždy nejlepší ceny!

na plánované kuchyně značek 
Novel, C’elina a Dieter Knoll Collection

akce na kuchyně

50%3)

sleva

DPH
zpět
jako dárek!

ZDARMAdoprava  a montážpři nákupu plánované kuchyně 

bez elektrospotřebičů v hodnotě 
nad 65.000 Kč

3)

3)

ve formě poukazu na příští nákup

10ON TOP

pro majitele hit kartyXXXL hit kartu 
získáte u odborných poradců.

pro majitele hit kartyXXXL hit kartu 
získáte u odborných poradců.

XXXLutz palačinky
2 palačinky plněné vanilkovou 
zmrzlinou, višňové ragú, čokoládová 
omáčka, plátky mandlí a šlehačka

129,-*

89,-

Bowl s batátovým kari
a mix divoké a bílé rýže

189,-*

149,-

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízké ceny

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ02-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 30. 01. 

do 12. 02. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ02-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 30. 01. 

do 12. 02. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ02-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 30. 01. 

do 12. 02. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ02-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 30. 01. 

do 12. 02. 

2023
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Pozvání na oběd 
s XXXL poukazy

Pro rychlé 
zobrazení našeho 
jídelního lístku 
použijte tento 
QR kód.

XXXL informace

Váš tým XXXLutz 
restaurace.

Ilustrační foto. Poukazy do restaurace platí od 30. 01. 
do 12. 02. 2023.  Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání 
zásob. Naše XXXL restaurace jsou v obchodních domech: 
Brno, Praha Černý Most, Praha Čestlice a Praha Stodůlky. 
Aktuální otevírací dobu restaurací najdete na xxxlutz.cz

Špagety à la Carbonara
špagety se slaninou na smetanové omáčce

169,-*

139,-

XXXLutz Double Hofkultur-Burger
dva grilované vepřové burgery v brioškové 
housce se sýrem, restovanou slaninou, rajče 
a list salátu, bílá BBQ omáčka, hranolky a kečup 

219,-*

179,-
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

majitele hit kartyXXXL hit kartu 
získáte u odborných 

*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

1: Obývací pokoj, v dekoru dýhovaného dubu bianco, kovové úchytky v šedé barvě, skládá se z: TV dílu, Š/V/H: cca 219/69/55 cm, vč. osvětlení, 14.999,- vitríny, 
Š/V/H: cca 75/204/37 cm, osvětlení za příplatek, 16.999,- nástěnné police, šířka cca 154 cm, 2.699,- konferenčního stolku, cca 115x65 cm, výška cca 44 cm,   9.499,- 
komody, cca 84x44 cm, šířka cca 180 cm, vč. osvětlení, 19.999,- široké komody, cca 84x44 cm, šířka cca 210 cm, vč. osvětlení, 21.999,- vysoké komody, Š/V/H:  
cca 150/128/37 cm, vč. osvětlení, 20.999,- a jídelního stolu, cca 180x100 cm, výška cca 77 cm,  22.999,- (01960653/21,19,22,24,14-16,23,25,27-32) 2: Obývací stěna, 4dílná,  
v dekoru borovice a kombinace bílé/šedé barvy, skládá se: TV dílu, Š/V/H: cca 150/55/50 cm, vitríny, Š/V/H: cca 110/134/43 cm, vysoké vitríny, Š/V/H:  
cca 70/209/43 cm a nástěnné police, Š/V/H: cca 150/28/27 cm, 18.999,- k dostání také konferenční stůl, výška cca 45 cm, 3.699,- a komoda, Š/V/H: cca 160/89/43 cm,  
6.999,- (00030001/01-03) 3: Jídelní stůl, z masivu divokého dubu, kovové nohy v černé barvě, cca 200x100 cm, výška cca 75 cm, 11.499,- sedací lavice, šířka  
cca 200 cm, 4.899,- houpací židle s látkovým potahem v šedé barvě, cena za ks,  1.799,- (27300008/01-02;25400217/01) 4: Židle s látkovým potahem v tmavě šedé nebo  
světle šedé barvě, cena za ks, 1.499,- (23810314/02-03) 5: Židle, s látkovým potahem v šedé nebo lanýžové barvě, vzhled kůže, kovová kontrukce v černé barvě, cena za ks,    
2.999,- (27440096/03-04) 6: Barová židle, s látkovým potahem v šedé barvě, kovová konstrukce v černé barvě, otočná o 360°, cena za ks, 1.599,- (23810359/01) 7: Barový stůl,  
z masivu divokého dubu, olejovaný povrch, kovové nohy v černé barvě, Š/V/H: cca 117/105/70 cm, 3.999,- (27300020/01)

  
vč. nevyměnitelnéího 
LED osvětlení

41.236,-*

1 VITRÍNA
16.999,-

6.499,-*

1 NÁSTĚNNÁ POLICE
2.699,-

36.511,-*

1 TV DÍL

14.999,-

z masivu 
dubového 
dřeva
  

11.390,-*

3 SEDACÍ LAVICE
4.899,-

  
rám z masivu 
dubového dřeva

dostupná 
ve 2 barvách
  

3.820,-*

6 BAROVÁ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

1.599,-

výškově 
nastavitelná
  

9.300,-*

7 BAROVÝ STŮL
3.999,-

6.891,-*

5 ŽIDLE, CENA ZA KS

2.999,-

3.279,-*

3 HOUPACÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

1.799,-

 

5%4)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu
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EXTRA
SLEVA

komoda, šířka 
cca 180 cm, 19.999,- jídelní stůl, 22.999,-

konferenční stolek, 
9.499,-

44.326,-*

2 OBÝVACÍ STĚNA, 4DÍLNÁ

18.999,-

24.750,-*

3 JÍDELNÍ STŮL
11.499,-

3.802,-*

4 ŽIDLE, CENA ZA KS

1.499,-
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2: Obývací stěna, 4dílná, v dekoru borovice a kombinace bílé/šedé barvy, 
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

nízké ceny

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelných opěrek hlavy
  

Sedací souprava s látkovým potahem v kombinaci světlé a tmavé šedé barvy, nohy v barvě 
chromu, velký výběr látek za individuální cenu, lze montovat zrcadlově obráceně, plocha lůžka 
cca 130x228 cm, cca 302x187 cm, 14.990,- (29910017/01)

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• dekoračních polštářů 
• nastavitelných  
 područek
  

Sedací sestava s potahem z pravé kůže v tmavě hnědé barvě, skládá se ze: 2místné pohovky, 
šířka cca 190 cm, 24.990,- 2místné pohovky vč. relaxační funkce, šířka cca 210 cm, 36.990,- 
deka za příplatek (17280002/01-02)

  
vč. relaxační 
funkce

2MÍSTNÁ POHOVKA, ŠÍŘKA 
CCA 210 CM

36.990,-

včetně  
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru  
• nastavitelných  
 opěrek hlavy
  

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě hnědé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, plocha lůžka cca 123x263 cm, cca 163x330x240 cm, 
39.999,- taburet, krční opěrka a opěrka hlavy; dekorační polštáře, relaxační funkce, rozkládací funkce 
a úložný prostor za příplatek (04360018/02,05)

rozkládací funkce a úložný prostor za příplatek

90.168,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
39.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, 
vč. nastavitelné hloubky sedáku, plocha lůžka cca 137x206 cm, cca 277x237 cm, 28.999,- deka a dekorační polštáře za příplatek (05530095/11-12)

pravá 
kůže
  

2MÍSTNÁ POHOVKA, ŠÍŘKA 
CCA 190 CM

24.990,-
SEDACÍ SOUPRAVA

14.990,-

71.286,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

28.999,-
XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem ve stříbrné barvě, velký výběr látek za individuální cenu,
 k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 223x263 cm,  31.999,- (23070165/36-37)

XXXL výběr látek

67.400,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

31.999,-

DPH jako dárek! = sleva  

17,36 %1)

pro majitele hit karty

XXXL hit kartu získáte 

u odborných 

poradců.

DPH zpět jako dárek 1)
pro majitele hit karty
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

www.hitkarta.cz

Nakupte  
s XXXL hit kartou  
výhodněji!

výškově nastavitelný, 
cca do 63 cm

12.369,-*

6 KONFERENČNÍ 
STOLEK

5.499,-

s úložným 
prostorem
  

Sedací sestava s látkovým potahem v šedé barvě, 
nohy v přírodním provedení, skládá se ze: 2místné 
pohovky, šířka cca 150 cm a 3místné pohovky, šířka 
cca 180 cm, 24.990,- křeslo, Š/V/H: cca 90/84/84 cm, 
7.990,- dekorační polštáře za příplatek (14910016/01-02)

1: Rozkládací křeslo s látkovým potahem ve světle šedé barvě, nohy z masivu bukového dřeva v černé  
barvě, plocha lůžka cca 100x196 cm, Š/V/H: cca 100/92/91 cm, 6.999,- (27810068/01) 2: Rozkládací pohovka  
s látkovým potahem v béžové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 150x205 cm, Š/V/H:  
cca 207/74-94/90 cm, 12.990,- (15740003/01) 3: Relaxační křeslo s taburem, látkový potah ve světle šedé  
barvě, konstrukce ze dřeva v černé barvě, Š/V/H: cca 68/82-97/90-120 cm, 6.999,- (23810132/01) 4: TV křeslo,  
sedák a opěradlo v kombinaci pravé kůže/vzhledu kůže, v hnědém provedení, vč. relaxační funkce a funkce  
snadného vstávání, Š/V/H: cca 76/109-94/89-151 cm, 15.990,- (26240002/01) 5: Konferenční stolek, v dekoru  
barvy dubu, cca 110x65 cm, výška cca 47 cm, 1.499,- (07780036/03) 6: Konferenční stolek, v lesklé bílé barvě, 
tvrzené sklo, kovové nohy v barvě stříbra, cca 110x60 cm, výška cca 37-63 cm, 5.499,- (22390055/01)

vč. relaxační 
funkce

vč. funkce 
snadného 
vstávání

4 TV KŘESLO
15.990,-

vč. funkce 
rozložení 
na lůžko
  

2 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
12.990,-

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru 
• opěrných 
 a područkových polštářů
  

křeslo, 7.990,-

15.516,-*

3 RELAXAČNÍ KŘESLO
S TABURETEM

6.999,-

14.121,-*

1 ROZKLÁDACÍ KŘESLO

6.999,-

SEDACÍ SESTAVA

24.990,-

XXXL velký výběr látek

pravá 
kůže
  

3.161,-*

5 KONFERENČNÍ STOLEK

1.499,-

= sleva  

17,36 %1)

pro majitele hit karty

XXXL hit kartu získáte 

u odborných 

poradců.

J S M E  RODINA  
D O M A  J S M E  V  X X X L U T Z

Putz

1+2) Bližší informace na straně 2.

DPH
zpět1)

jako dárek!

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky! 

10 %sleva

na sortiment značek 

Carryhome, HOM‘IN 

a Ti‘me

2)

pro majitele hit karty

DPH 
zpět jako 

dárek1)

pro majitele 

hit karty

   
0

4 
/ 0

5
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1+2+3) Bližší informace na straně 2.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

vnitřní 
členění

středový pás 
ve struktuře

úložný prostor 
v záhlaví

vč. 2 nočních 
stolků
  

Postelová sestava, kombinace bílé barvy a dekoru 
dubu, vč. 2 nočních stolků a 3 úložných boxů, plocha lůžka 
cca 140x200 cm, Š/V/H: 145/86/204 cm, 5.990,- rošt, matrace 
a lůžkoviny za příplatek (25220126/01)

Rám postele, z masivu divokého dubu, olejovaný povrch, plocha 
lůžka cca 180x200 cm, 7.999,- dřevěné záhlaví, šířka cca 187 cm, 
2.999,- čalouněné záhlaví, s potahem se vzhledem kůže, šířka 
cca 187 cm, 2.999,- noční stolek, Š/V/H: cca 50/48/40 cm, 3.999,- 
velký výběr rámů a záhlaví za individuální ceny; matrace, rošt 
a lůžkoviny za příplatek (28190021/07,10,13,04,16,09,11-12,14,
05-06,17,08,15,18,03)

dřevěné 
záhlaví

záhlaví 
se vzhledem 
kůže

Čalouněná postel s látkovým potahem v bílé barvě, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 12.999,- noční stolek v bílé barvě, se 3 zásuvkami, 
Š/V/H: cca 46/52/40 cm, cena za ks, 2.999,- taburet, Š/V/H: 
cca 143/55/45 cm, 3.999,- matrace; přehoz a polštáře za příplatek 
(08030055/01-03)

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

12.999,-

včetně 
• 2 lamelových roštů 
• úložného prostoru
  

noční 
stolek, 
2.999,-

Čalouněná postel, s látkovým potahem v šedé barvě, 
plocha lůžka cca 120x200 cm,  13.999,- (26480160/01)

vč. úložného prostoru
  

Postel boxspring s látkovým potahem v šedé barvě, velký 
výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 
24.999,- deka za příplatek (19330012/01)

včetně 
• matrace 
• úložného prostoru 
• topperu
  

Čalouněná postel s látkovým potahem v kávové barvě, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 34.999,- matrace, 7zónová, 
výška cca 32 cm, cca 90x200 cm, 8.999,- matrace za příplatek 
(05010008/1W,1Y,1Z)

78.150,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

34.999,-

včetně  
• úložného  
 prostoru 
• roštu
  

Ložnice, kombinace masivu a dekoru dubu se strukturou, skládá se z: postelové sestavy, vroubkované záhlaví, plocha lůžka cca 180x200 cm, vč. 2 nočních stolků, 
Š/V/H: cca 60/44/38 cm, 25.999,- skříně s posuvnými dveřmi, s kouřovým zrcadlem a vroubkovanými prvky ve středové části, kovové úchytky v barvě chromu, 
se 2 dveřmi, vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 300/217/67 cm, 37.999,- komody s 5 zásuvkami a 2 dvířky, kovové úchytky v barvě hliníku, Š/V/H: cca 141/86/36 cm, 
24.999,- sedací lavice, vč. čalounění a potahu se vzhledem kůže v barvě mocca, Š/V/H: cca 120/53/40 cm, 9.999,- bez osvětlení; paspartový rám, panel nad noční 
stolek, matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (04420072/08-09,16-17)

51.000,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

24.999,-
ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 120X200 CM

13.999,-

18.083,-*

RÁM POSTELE, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

7.999,-
POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 140X200 CM

5.990,-

62.650,-*

POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

25.999,-

92.470,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 300 CM

37.999,-

nízké ceny

67.064,-*

KOMODA
24.999,-

19.121,-*

SEDACÍ LAVICE
9.999,-

XXXL výběr látek

DPH jako dárek! = sleva  

17,36 %1)

pro majitele hit karty

XXXL hit kartu získáte 

u odborných 

poradců.

 

5%3)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

Pokoj pro mladé v dekoru dub bahenní s prvky v šedé, tyrkysové, černé a bílé barvě, skládá se ze: skříně s posuvnými dveřmi, úchytkové lišty 
v černé barvě, Š/V/H: cca 170/210/61 cm, 6.999,- paspartového rámu, 1.999,- postele, vč. čalouněného čela, plocha lůžka cca 140x200 cm, 6.999,- 
nočního stolku, se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 50/48/42 cm, 1.799,- psacího stolu, se 2 dvířky, Š/V/H: cca 150/74/60 cm, 4.799,- TV dílu, se 2 zásuvkami 
a 1 dvířky, Š/V/H: cca 155/55/52 cm, 3.999,- regálu, s 1 zásuvkou a 2 dvířky, Š/V/H: 60/193/42 cm, 3.799,- nástěnné police, šířka cca 120 cm, 899,- 
vkládací police, sada 3 ks, Š/V/H: cca 83/42/2 cm, 1.299,- matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (06870188/01,07,02-06,08,10)

velký výběr 
rozměrů
  

13.322,-*

6 MATRACE, 
CCA 90X200 CM

5.999,-
1: Skříň s posuvnými dveřmi, přední strany v dekoru dub artisan, korpus a středový pás v bílé barvě, Š/V/H: cca 215/210/58 cm, 4.999,- tlumič dveří, 
699,- (25220089/04,02) 2: Skříň s posuvnými dveřmi, 2dveřová, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 270/210/61 cm,  
11.999,- šířka cca 170 cm, 7.777,- šířka cca 200 cm, 8.999,- šířka cca 220 cm, 9.999,- paspartový rám za příplatek (06870186/04,01-03,05-08) 3: Šatní skříň,  
v provedení dekoru dub artisan a barvy grafitu, zrcadlové sklo, vč. příslušenství, Š/V/H: cca 225/210/58 cm,  12.999,- pasparta, 2.699,- (17870797/01-02) 4: Lamelový 
rošt, z březového dřeva, s 28 lamelami, vč. nastavení tvrdosti ve střední zóně, cca 90x200 cm, 1.399,- cca 80x200 cm, 1.399,- cca 120x200 cm, 1.999,- cca 140x200 cm,  
2.299,- (05590001/01,05,03-04) 5: Matrace, 7-zónová se sendvičovým jádrem, snímatelný potah, cca 90x200 cm, 4.399,- cca 80x200 cm, 4.399,- cca 120x200 cm, 6.499,- 
cca 140x200 cm, 7.499,- cca 160x200 cm, 7.999,- cca 180x200 cm, 8.999,- (07590046/02,04,08,07,05,03,06) 6: Matrace, 5-zónová s jádrem z pěnové hmoty, snímatelný  
potah, výška cca 22 cm, cca 90x200 cm,  5.999,- cca 80x200 cm,  5.999,- cca 120x200 cm,  8.499,- cca 140x200 cm, 9.999,- cca 160x200 cm,  11.111,- cca 180x200 cm,  
12.222,- matrace, 7-zónová s jádrem ze studené hmoty, snímatelný potah, výška cca 21 cm, cca 90x200 cm,  9.999,- (13330018/01-12;03610014/01-02,11-12)

 

šířka cca 200 cm, 
8.999,-

šířka cca 270 cm, 
11.999,-

šířka cca 170 cm, 
7.777,-

vysoký 
lesk
  

33.205,-*

3 ŠATNÍ SKŘÍŇ, 
ŠÍŘKA CCA 225 CM

12.999,-

XXXL 
novinka
  

TV díl, 3.999,-

regál, 3.799,-

3.066,-*

4 LAMELOVÝ ROŠT, 
CCA 90X200 CM

1.399,-
9.357,-*

5 MATRACE, CCA 90X200 CM

4.399,-

23.236,-*

2 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 220 CM

9.999,-
1 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 215 CM

4.999,-

17.428,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 140X200 CM

6.999,-

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 170 CM

6.999,- 

10 %sleva

na sortiment značek 

Carryhome, HOM‘IN 

a Ti‘me

2)

pro majitele hit karty

DPH 
zpět jako 

dárek1)

pro majitele 

hit karty

vč. vnitřního 
členění
  

4.728,-*

NOČNÍ STOLEK
1.799,-

2.026,-*

NÁSTĚNNÁ POLICE
899,-

27.867,-*

6 MATRACE, 
CCA 90X200 CM

9.999,-

   
0

6 
/ 0

7
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1+2+3) Bližší informace na straně 2. 4) Platí při nákupu kuchyně od 50.000 Kč. Reprezentativní příklad: cena zboží 50.000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 50.000 Kč, počet měsíčních splátek 20, výše měsíční 
splátky 2.500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 50.000 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. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak  
úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. 5) Podmínky záruky viz záruční list.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

10 
na sortiment značek 

Carryhome, HOM‘IN 

pro 

majitele 

hit karty

Vestavná kuchyně v matné bílé barvě, velký výběr předních stran a korpusů 
za individuální cenu, cca 400 cm, 79.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (04530667/07)

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

Vestavná kuchyň v lávově černé barvě, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, 
cca 242x221x122 cm, 89.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (02100067/22)

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 5)

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

161.000,-*

79.990,-

194.000,-*

VESTAVNÁ KUCHYŇ

89.990,-

nízké ceny

XXXL výběr předních 
stran a korpusů

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%4)

50 % 
sleva na plánované kuchyně značek 

Novel, C’elina a Dieter Knoll Collection
1)

ZDARMAdoprava  a montážpři nákupu plánované 
kuchyně bez elektro-

spotřebičů v hodnotě nad 65.000 Kč

1)

1)

ve formě poukazu na příští nákup

10ON TOP
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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a

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

DPH zpět jako dárek 3)
pro majitele hit karty

 

10 %sleva

na sortiment značek 

Carryhome, HOM‘IN 

a Ti‘me

2)

pro 

majitele 

hit karty

Koupelna, 4dílná v bílém provedení s vysokým leskem, úchytky z kovu, skládá 
se ze: zrcadlové skříňky s boční skříňkou a odkládací přihrádkou, cca 85x98 cm,  
osvětlení, k zrcadlové skříňce, se spínačem, spodní umyvadlové skříňky, 
Š/V/H: cca 85/85/48 cm, a umyvadla, cca 48x85 cm, 7.999,- k dostání také 
boční skříňka, Š/V/H: cca 35/124/33 cm, 2.799,- a vysoká skříňka, Š/V/H: 
cca 35/186/33 cm, 2.999,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit 
(10900001/04,02-03)

vč. keramického 
umyvadla
  

vysoký 
lesk
  

vč. LED osvětlení
  

1: Psací stůl, v dekoru dubu artisan, se vzhledem betonu v tmavé barvě, cca 110x60 cm, výška cca 74 cm,  1.999,- (15550171/01) 2: Kancelářská židle, s látkovým  
potahem v černé barvě, nastavitelné područky, cena za ks, 2.999,- (26960049/01) 3: Psací stůl, z masivu dubu divokého, přírodně olejovaný, nohy z kovu v černé barvě,  
se 2 zásuvkami, výška cca 75 cm, 8.999,- (24180010/01) 4: Kancelářské křeslo, sedák s látkovým potahem v černé barvě, síťované opěradlo v černé barvě, vč. opěrky 
hlavy a područek, výškově nastavitelná, cena za ks, 5.699,- (26960008/01) 5: Sedací box s látkovým potahem v černé, bílé nebo šedé barvě, s úložným prostorem, Š/V/H:  
cca 76/38/38 cm, 549,- (16350008/06,08,10) 6: Šatní stojan, železná konstrukce v bílé nebo černé barvě, podstavec z leštěného mramoru, s 12 háčky, výška 180 cm, 699,- 
(09060002/01-02) 7: Dělicí stěna v bílé barvě, s 16 přihrádkami, barevné úložné boxy do regálu za příplatek, Š/V/H: cca 147/147/38 cm, 2.899,- úložný box, skládací  
s látkovým potahem, dostupný v několika barvách, objem cca 31 l, Š/V/H: cca 32/32/32 cm, 49,- (08870213/06;16350011/01-04,06-07,10-12) 8: Botník, v bílém provedení, se 4 dvířky 
a 10 vloženými policemi, bezúchytkové otevírání, Š/V/H: cca 70/210/34 cm, 3.199,- (00030003/01)

XXXL novinka
  

19.705,-*

3 PSACÍ STŮL
8.999,-

masivní dub divoký
  

  
max. nosnost 
do cca 120 kg

1.528,-*

6 ŠATNÍ STOJAN
699,-

podstavec 
z mramoru
  

úložný box 
dostupný 
ve více 
barvách, 
49,-

8.707,-*

8 BOTNÍK
3.199,-

Předsíň, v kombinaci bílé barvy a barvy dubu, skládá se z: 
botníku, Š/V/H: cca 80/101/37 cm, 4.199,- zrcadla, s odkládacími poličkami, 
Š/V/H: cca 80/78/17 cm, 1.999,- šatní lavice, vč. sedáku s látkovým potahem 
v hnědé barvě, Š/V/H: cca 80/48/37 cm, 3.699,- šatního panelu, vč. šatní tyče 
a háčků, Š/V/H: cca 80/117/30 cm, 2.299,- šatní skříně, vč. poliček a šatní tyče, 
Š/V/H: cca 80/201/37 cm, 5.499,- (27370355/01-05)

14.145,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ

5.499,-

9.898,-*

BOTNÍK

4.199,-

1.399,-*

5 SEDACÍ BOX

549,-

1 PSACÍ STŮL

1.999,-

7.760,-*

ŠATNÍ LAVICE
3.699,-

4.888,-*

ŠATNÍ PANEL
2.299,- 4.259,-*

ZRCADLO
1.999,-

4.760,-*

7 DĚLICÍ STĚNA
2.899,-

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

6.840,-*

VYSOKÁ 
SKŘÍŇKA

2.999,-

6.322,-*

BOČNÍ SKŘÍŇKA
2.799,-

DPH zpět jako dárek 3)
pro majitele hit karty

bezúchytkové 
otevírání
  

14.035,-*

KOUPELNA, 4DÍLNÁ

7.999,-

12.637,-*

4 KANCELÁŘSKÉ 
KŘESLO, CENA ZA KS

5.699,-

max. nosnost 
do cca 150 kg
  

6.918,-*

2 KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

2.999,-

   
0

8 
/ 0

9
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 2.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

4.590,-*

5 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 100 CM

2.499,-

2.990,-*

5 STOJACÍ SVÍTIDLO, 
VÝŠKA CCA 167 CM

1.499,-

v různých 
barvách
  

899,-***

3 ODPADKOVÝ KOŠ, 20 L
499,-

XXXL 
novinka
  

2.499,-*

4 STROPNÍ
 LED SVÍTIDLO,
 CENA ZA KS

999,-

stropní 
svítidlo, 
délka 55 cm, 1.299,-

• neprůsvitný 
• ve 2 dekorech 
• vhodné 
 pro tyč i kolejnici
  

269,-*

2 RUČNĚ TKANÝ 
KOBEREC

149,-

1.399,-*

6 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

499,-

939,-*

5 NÁSTĚNNÉ 
SVÍTIDLO

499,-

ručně tkané
  

ve 3 designech
  

1: Tkaný koberec „Truva“, 100 % polyester, výška vlasu cca 12 mm, s orientálním vzorem, cena za ks, (35800394/64,54,72,77-78;0395/54,64,72,77-78;0396/54,64,72,77-78) 2: Ručně 
tkaný koberec „Annika‘‘, 80% bavlna, 20 % polyester, oboustranně použitelný, ručně tkaný, cca 70x120 cm, cena za ks, 149,- (67670113/52;0114/52;0115/52;0116/52;0117/52;0123/ 

52;0124/52;0125/52;0126/52;0127/52;0128/52) 3: Odpadkový koš, plastový, dostupný ve více barvách, objem cca 20 l, výška cca 46 cm, 499,- nebo v bílé, červené a šedé barvě,  
499,- (32940158;0253/01,03;0845) 4: Stropní LED svítidlo, v provedení rámu z masivního dubu a matného plastu v bílé barvě, 30 W LED, 1550/3200 lm, 3000 K, Ø cca 40 cm, 
cena za ks, 999,- 30 W LED, 2050/3900 lm, 3000 K, cca 45x45 cm, cena za ks, 999,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82271276/01;1277/01) 5: Série svítidel,  
v provedení z oceli v matné černé barvě a dýhovaného dřeva, závěsné svítidlo, 6xE27 max. 60 W, délka cca 100 cm, 2.499,- nebo 9xE27 max. 60 W, délka cca 150 cm, 
3.799,- stolní lampa, 1xE27 max. 10 W, výška cca 50 cm, 699,- stojací svítidlo, 2xE27 max. 10 W, výška cca 167 cm, 1.499,- stropní svítidlo, 3xE27 max. 60 W, délka  
cca 55 cm, 1.299,- nástěnné svítidlo, 1xE27 max. 10 W, 499,- (33481301/01-02;0259/01-03,06) 6: Hotový závěs, 100 % polyester, neprůsvitné, vhodné pro tyč i kolejnici,  
cca 145x245 cm, cena za ks, 499,- (64350025/01;0026/01)

rozměr cena

cca 80x150 cm 899,-

cca 200x300 cm 4.499,-

cca 240x340 cm 5.999,-

cca 320x420 cm 9.999,-

5.699,-*

1 TKANÝ KOBEREC, 
CCA 160X240 CM

2.499,-

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

DPH jako dárek! = sleva  

17,36 %1)

pro majitele hit karty

XXXL hit kartu získáte 

u odborných 

poradců.
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

L
C

Z
0

2-
3-

a

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

7: Odkapávač na nádobí, z ušlechtilé oceli s plastovým odkapávacím košíkem v barvě stříbra,  
cca 40x13x32 cm, 399,- (35010161) 8: Blok na nože, v černé barvě s vysokým leskem, s vyjímatelnou  
kartáčovou vložkou, výška cca 12 cm, 49,- (35010664/01) 9: Sada příborů, 30dílná sada, z nerezové oceli,  
pro 6 osob, skládá se ze: 6 lžic, 6 vidliček, 6 nožů, 6 kávových lžiček a 6 dezertních vidliček, 799,- (82990009)  
10: Napínací prostěradlo, 100 % bavlna, nemačkavé, s napínací gumou po obvodu, cca 90-100/190-200 cm, 
výška okraje cca 25 cm, 199,- cca 140x200 cm, 249,- cca 180x200 cm, 299,- (79600028/01-04,07-13;0029/01-04, 

07-13;0030/01-04,07-13) 11: Oboustranné povlečení, 100 % bavlna satén, hustě tkaná přízeň, se zipem,  
cca 70x90 cm, 140x245 cm, 549,- (59040172/01;0171/01;0173/01;0174/01) 12: Denní deka, 80 % acryl, 20 % polyester, 
dostupné v růžové, šedohnědé a světle modré barvě, cca 130x170 cm, 649,- (39170783/01-03)

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

899,-*

8 BLOK NA NOŽE
349,-

XXXL 
novinka
  

ve 3 barvách
  

10  NAPÍNACÍ 
PROSTĚRADLO, 
CCA 90X200 CM

199,-

velký 
výběr 
barev
  

s gumou po obvodu
  

999,-*

7 ODKAPÁVAČ NA NÁDOBÍ

399,- 2.099,-*

9 SADA PŘÍBORŮ, 30DÍLNÁ SADA

799,-

999,-*

11 OBOUSTRANNÉ 
POVLEČENÍ

549,-899,-***

12 DENNÍ DEKA

649,-
27%
UŠETŘÍTE

• hustě tkaná příze 
• měkký a hebký povrch 
• prodyšné a savé 
• s vysokým leskem
  

XXXL novinka
  

z nerezové 
oceli
  

   
10
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1) Platí při nákupu nábytku od 30.000 Kč. Financování se nevztahuje na zboží propagované v naší aktuální reklamě, výprodejové zboží, kuchyně a na zboží označené ,,Super cena‘‘. Reprezentativní příklad: 
cena zboží 30.000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 30.000 Kč, počet měsíčních splátek 20, výše měsíční splátky 1.500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 30.000 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. Spotřebitel je povinen sdělit bance úplné a pravdivé informace nutné pro posouzení úvěruschopnosti, jinak úvěr banka neposkytne. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru. 

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

 
Top značky 
za top ceny

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, 
kovové nohy, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání 
také v zrcadlově obrácené variantě, cca 174x339x210 cm,  
44.999,- bederní a dekorační polštáře; taburet, rozkládací 
funkce, úložný prostor, nastavení područky a opěrky hlavy 
za příplatek (07110161/01-02)

Sedací souprava s látkovým potahem v hořčičné barvě, velký výběr látek a kůží za individuální 
cenu, kovové nohy v černé barvě, cca 200x315 cm, 49.999,- dekorační polštáře, rozkládací funkce, 
nastavení područky, nastavitelné opěrky hlavy a taburet za příplatek, (01370064/68)

vč. nastavitelné 
hloubky sedáku
  

102.440,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
44.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v červené barvě, velký 
výběr látek za individuální cenu, cca 187x302 cm, 54.990,- 
dekorační polštáře, deka; úložný prostor, rozkládací funkce, 
relaxační funkce a taburet za příplatek (06960059/53)

vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

XXXL výběr látek a kůží

XXXL výběr látek a kůží

XXXL výběr látek

103.928,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
49.999,-

 
Nábytek vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier@xxxlutz.com

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

117.270,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
54.990,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v tmavě oranžové barvě, velký výběr kůží za individuální 
cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 190x335 cm, 66.999,- taburet, dekorační 
polštáře, bederní a opěrný polštář, nastavení hloubky sedáku, úložný prostor, rozkládací funkce 
za příplatek (25070028/04-05)

vč. nastavitelné 
opěrky hlavy
  

Sedací souprava s koženým potahem 
v antracitové barvě, velký výběr kůží 
za individuální cenu, k dostání také 
v zrcadlově obrácené variantě, cca 328x193 cm,  
69.999,- taburet; bederní polštář, nastavení 
hloubky sedáku, nastavení područky, relaxační 
funkce za příplatek (25070201/01-02)

pravá 
kůže
  

pravá 
kůže
  

vč. nastavitelné 
opěrky hlavy
  

Obývací pokoj, v dekoru dub wotan a šedé barvy, skládá se z: nízké komody, vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení, Š/V/H: cca 210/65/50 cm, 13.999,- nástěnné police, Š/V/H: cca 45/78/18 cm, 
1.999,- vitríny, Š/V/H: cca 50/208/37 cm, 8.999,- komody, Š/V/H: cca 180/81/44 cm, 13.499,- 
konferenčního stolku, výška cca 39 cm,  6.499,- (17000123/01-04,10)

Obývací stěna, 2dílná v dekoru trámového dubu v kombinaci s bílou barvou, kovové úchytky 
v barvě chromu, skládá se ze: TV dílu a nástěnných polic, Š/V/H: cca 327/169/41-49 cm, 49.999,- 
komoda, Š/V/H: cca 133/145/41 cm, 32.999,- konferenční stolek, s výklopnou deskou, 
cca 85x85 cm, výška cca 43-64 cm, 18.999,- bez osvětlení (01120123/51-53,09;0074/11)

147.992,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
66.999,-

163.384,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
69.999,-

42.198,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
18.999,-

104.300,-*

OBÝVACÍ STĚNA, 
2DÍLNÁ

49.999,- 70.000,-*

KOMODA
32.999,-

29.306,-*

NÍZKÁ KOMODA
13.999,-

18.276,-*

VITRÍNA
8.999,-

XXXL výběr kůžíXXXL výběr kůží

Chilliano 

Dopřejte si odpočinek od každodenního života 
s čalouněným nábytkem Chilliano. Znamená 
nadčasovou eleganci, nejvyšší úroveň kvality 
a inovativní komfort. Útulná relaxační křesla 

a čalouněná lehátka čekají jen na své objevení, 
stejně jako rozsáhlé obytné prostory  

se sofistikovanými doplňkovými funkcemi. 
Inspirujte se ergonomickým designovým 
nábytkem – nyní exkluzivně v XXXLutz!

nástěnná 
police

27.901,-*

KOMODA
13.499,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 12.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

 
Nábytek vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier@xxxlutz.com

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

Ložnice, skládá se z: čalouněné postele s látkovým potahem v modrošedé barvě ve vzhledu kůže, velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm,  
37.999,- nočních stolků, 2dílná sada, v šedobílé barvě, Š/V/H: cca 60/53/42 cm, 9.999,- skříně, v šedobílé barvě s vysokým leskem, vč. tlumiče dovírání, vkládacích polic 
a šatni tyče, Š/V/H: cca 300/236/58 cm, 37.999,- matrace, sendvičové jádro z pěnové hmoty, na výběr různé tvrdosti a výšky matrace od cca 19-22 cm, cca 90x200 cm, 
stupeň tvrdosti H3, výška matrace cca 22 cm, 13.999,- osvětlení, noční stolek a lůžkoviny za příplatek (28730022/01;04420246/17,46;04780045/02,01,03-06)

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

37.999,-

včetně 
• úložného prostoru 
• lamelového roštu 
• pružinové matrace
  

28.095,-*

NOČNÍ STOLEK, 
2DÍLNÁ SADA

9.999,-

83.427,-*

SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 300 CM

37.999,-

Ložnice, v dekoru barvy dubu a grafitové barvy, skládá se ze: 
skříně s otočnými dveřmi, 5dveřová, vč. vnitřního členění, 
Š/V/H: cca 250/216/58 cm, 18.999,- postelové sestavy, 
s látkovým potahem se vzhledem kůže, vč. 2 nočních stolků, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 13.999,- a komody, Š/V/H: 
cca 120/86/43 cm, 14.999,- bez osvětlení; rošt, matrace 
a lůžkoviny za příplatek (04420289/01-02,09)

Boxspringová postel, s potahem z kůže v tmavě 
šedé barvě, velký výběr kůží za individuální cenu, 
vč. pružinové matrace a topperu, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 34.999,- deka, dekorační 
polštáře a lůžkoviny za příplatek (23070195/01)

pravá 
kůže
  

96.786,-*

BOXSPRINGOVÁ 
POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

34.999,-

35.958,-*

POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

13.999,-

46.929,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 250 CM

18.999,-

XXXL výběr látek

Představujeme vám značku Beldomo: je zárukou  
nejlepšího řemeslného zpracování, které se snoubí  
s chytrým řešením a vysokými designovým standardem. 
Vše je promyšleno do posledního detailu, fantasticky 
pohodlné a vždy nejlepší kvality. Počínaje optimální 
souhrou rámu, čalounění a potahů, jenž je zaručena 
dokonalým propojením tradičního řemesla a výrobních 
procesů v truhlářských, čalounických a šicích dílnách 
Beldomo.

Beldomo

křišťálové 
zrcadlo
  

včetně 
• matrace 
• topperu
  

XXXL výběr kůží
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

Studentský pokoj, 3dílný, v dekoru dubu a grafitové barvy, skládá se z: postele, s polstrovaným 
záhlavím a potahem se vzhledem kůže, plocha lůžka cca 120x200 cm, šatní skříně, Š/V/H: 
cca 151/223/61 cm a nočního stolku, Š/V/H: cca 49/49/41 cm, 24.990,- TV díl, Š/V/H: cca 121/49/41 cm, 
6.999,- komoda, Š/V/H: cca 49/129/41 cm, 5.999,- regál, Š/H/V: cca 77/169/34 cm, 5.499,- psací stůl, 
výška cca 75 cm, 7.999,- pojízdný kontejner, Š/V/H: cca 49/55/41 cm, 3.999,- osvětlení, pasparta, 
úložné boxy, rošt, matrace a lůžkoviny za příplatek (04030087/01,03,24,04,02,23,33-35)

vč. 
vnitřního 
členění
  

Dětský pokoj, v dekoru dubu a bílé barvy, skládá se z: postele, plocha lůžka cca 120x200 cm,  
3.990,- plocha lůžka cca 140x200 cm,  3.999,- úložného boxu, Š/V/H: cca 99/17/53 cm, 799,- nočního 
stolku, Š/V/H: cca 42/48/40 cm, 1.399,- skříně s posuvnými dveřmi, Š/V/H: cca 150/213/62 cm, 6.999,- 
šatního regálu, Š/V/H: cca 62/213/30 cm, 1.299,- psacího stolu, výška cca 74 cm, 3.499,- regálu, 
Š/V/H: cca 90/213/40 cm 5.999,- komody, Š/V/H: cca 55/136/40 cm  1.999,- osvětlení; dekorace, 
polštáře a lůžkoviny za příplatek (00030006/01-06,16,08,10-15,17)

Boxspringová postel, s látkovým potahem v petrolejové 
barvě, s povrchem velur, velký výběr látek za individuální 
cenu, vč. matrace s taštičkovými pružinami, 7zónová, výška 
matrace cca 21 cm, plocha lůžka cca 180x200 cm, 39.999,- 
taburet; dekorační polštáře a lůžkoviny za příplatek 
(02230044/68)

Skříň s posuvnými dveřmi, v kombinaci dřeva a zrcadlového 
skla s vysokým leskem, kovové úchytky v barvě chromu Š/V/H: 
cca 280/222/68 cm, 24.999,- nebo skříň s posuvnými dveřmi, 
v kombinaci dub artisan a barevného skla v barvě mokka, 
s vysokým leskem, Š/V/H: cca 336/240/68 cm 29.999,- 
osvětlení za příplatek (05310258/43,42)

vč. vnitřního 
členění
  

STUDENTSKÝ POKOJ, 3DÍLNÝ
24.990,-

7.991,-*

PSACÍ STŮL
3.499,-

POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 120X200 CM

3.990,-

15.399,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI
 DVEŘMI, ŠÍŘKA 
CCA 150 CM

6.999,-

56.580,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA 
CCA 280 CM

24.999,-
98.960,-*

BOXSPRINGOVÁ 
POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200

39.999,-

vč. matrace 
s taštičkovými 
pružinami
  

s vysokým 
leskem
  

matrace,
 cca 90x200 cm, 

13.999,-

XXXL výběr látek
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 2. 2) Bližší informace na straně 8.

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Předsíň, z masivu divokého dubu s dýhováním, s prvky v antracitové barvě, skládá se z: 
botníku, Š/V/H: cca 86/104/38 cm, 8.999,- nástěnného zrcadla, cca 85x85 cm, 2.699,- šatní lavice, 
vč. sedacího polštáře, Š/V/H: cca 85/45/38 cm, 5.599,- šatního panelu, Š/V/H: cca 85/30/28 cm, 3.299,- 
lišty s háčky, Š/V/H: cca 85/12/3 cm, 1.299,- šatníkové skříně, Š/V/H: cca 60/200/38 cm, 10.999,-
a vkládacích polic, 2dílná sada, Š/V/H: cca 56/32/16 cm, 699,- (28150046/01-08)

28.399,-*

ŠATNÍKOVÁ 
SKŘÍŇ

10.999,-

14.199,-*

ŠATNÍ LAVICE
5.599,- 22.719,-*

BOTNÍK
8.999,-

Vestavná kuchyně z kompozitního dřeva, v kombinaci bílé barvy a černé barvy v betonovém vzhledu, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, šířka cca 180 a cca 160 cm, 74.990,- bez spotřebičů, osvětlení, zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (04530667/69)

XXXL 
novinka
  

159.000,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ
74.990,-

Koupelna, 4dílná, v dekoru dubu, kovové úchytky v černé barvě, skládá se z: 
skříňky pod umyvadlo, se 2 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 139/48/46 cm, umyvadla, 
cca 141x51 cm, skříňky se zrcadlem, se 3 dvířky, Š/V/H: cca 140/70/17 cm a LED osvětlení, 
se spínačem, zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit, 29.990,- k dostání 
také vysoká skříňka, Š/V/H: cca 30/168/33 cm, 6.999,- (18640044/10,15)

včetně 
• umyvadla 
• zrcadlové skřínky 
• skříňky 
 pod umyvadlo 
• LED osvětlení
  

72.365,-*

KOUPELNA, 
4DÍLNÁ

29.990,-

ZDARMA 

doprava 

a montáž1)

při nákupu plánované 

kuchyně v hodnotě 

nad 65.000 Kč

50 %
na plánované kuchyně

značek Novel, C’elina 

a Dieter Knoll 

Collection

1)
sleva

1)

ve formě poukazu na příští nákup
10ON TOP

XXXL výběr předních stran a korpusů
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Komoda, z masivu divokého dubu s prvky v černé barvě, kovové 
úchytky v černé barvě, Š/V/H: cca 115/127/43 cm, 11.999,- 
komoda sideboard, Š/V/H: cca 173/91/43 cm, 12.999,- 
TV díl, Š/V/H: cca 173/52/47 cm, 10.999,- (27300005/03-05)

31.377,-*

KOMODA
12.999,-

25.429,-*

TV DÍL
10.999,-

Vestavná kuchyně z kompozitního dřeva, v dekoru barvy dubu a barvy magnolie, 
velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, šířka cca 420 cm, 49.990,- 
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (18710327/65)

XXXL výběr předních stran a korpusů

Jídelní sestava, skládá se z: jídelního stolu, z keramické desky v tmavě  
šedé barvě, konstrukce z nerezové oceli, roztažitelný cca 160-240 cm, 
výška cca 76 cm, 19.999,- židle, s látkovým potahem v šedé barvě, 
nohy z nerezové oceli, cena za ks, 2.699,- sedací lavice, s látkovým 
potahem v šedé barvě, nohy z nerezové ocele, šířka cca 155 cm, 7.999,- 
(00690008/01;0106/13,15)

  
roztažitelný 
do cca 240 cm

keramická deska
  

Jídelní stůl, z masivu dubového dřeva, kovové nohy v černé barvě, 
cca 100x200 cm, výška cca 75 cm, 13.999,- židle s područkami, 
s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, sedací plocha otočná 
o 360°, cena za ks,  3.599,- (14160002/01;24030008/01)

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

85.320,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ
49.990,-

13.081,-*

SEDACÍ LAVICE, 
CENA ZA KS

7.999,-

4.826,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
2.699,-

43.322,-*

JÍDELNÍ STŮL
19.999,-

30.539,-*

JÍDELNÍ STŮL
13.999,-

6.983,-*

ŽIDLE S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

3.599,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. ^**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

Vinylová podlaha, v dekoru barvy dubu, vhodné pro podlahové 
topění, odolné vůči skvrnám, cca 23x122 cm, tloušťka cca 6 cm, 
cena za m2, 599,- (61330007/01-02)

Série svítidel, v provedení kouřové sklo a černý kov, 
závěsné svítidlo, 3xE27 max. 60 W, výška cca 120 cm, 3.499,- 
nebo 1xE27 max. 60 W, Ø cca 20 cm, 1.299,- stolní svítidlo,
1xE27 max. 60 W, výška cca 26 cm, 999,- stropní svítidlo, 
3xE27 max. 60 W, Ø cca 35 cm, výška cca 22 cm, 2.499,- nebo 
1xE27 max. 60 W, Ø cca 20 cm, výška cca 22 cm, 1.199,- stojací 
svítidlo, 3xE27 max 52 W, výška cca 152 cm, 5.999,- nástěnné 
svítidlo, 1xE27 max. 52 W, cca 34x20 cm, 999,- 
(31060272/05,01-04,08-09)

1.229,-*

VINYLOVÁ 
PODLAHA, 
CENA ZA M2

599,-

6.499,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 90 CM

3.499,-

Mako-saténové povlečení, 100 % bavlna, v pastelových barvách s květinovým vzorem, se zipem, 
povlak na polštář cca 70x90 cm, povlak na přikrývku cca 140x200 cm, 1.399,- 
povlak na polštář cca 70x90 cm, povlak na přikrývku cca 140x220 cm, 1.599,- (32730533/01-02)

2.699,-*

MAKO-SATÉNOVÉ POVLEČENÍ
1.399,-

Celoroční přikrývka, potah ze 100 % mikrovlákna, 
výplň ze 100 % polyesteru, 3 tepelné body, kazetové prošívání, 
cca 140x200 cm, 2.399,- cca 140x220 cm, 2.699,- cca 200x200 cm, 
3.999,- polštář, výplň duté vlákno a vláknité kuličky, 
cca 40x60 cm, 799,- cca 40x80 cm, 899,- cca 70x90 cm, 999,- 
(32790636/01-03;0650/01-02,04)

dostupné 
v různých rozměrech
  

POLŠTÁŘ, 
CCA 70X90 CM

999,-

CELOROČNÍ PŘIKRÝVKA, 
CCA 140X200 CM

2.399,-

Froté série, 100 % bavlna, se závěsným poutkem, savé 
a rychleschnoucí, skládá se z: ručníku, cca 50x100 cm, 
229,- osušky, cca 70x140 cm, 399,- a ručníku pro hosty, 
cca 30x30 cm, 79,- (67920080/01-04,06;0081/01-06;0082/01-06)

XXXL 
novinka
  

v různých 
barvách
  

649,-*

OSUŠKA, 
CCA 70X140 CM

399,-

349,-*

RUČNÍK, CCA 50X100 CM
229,-

• příjemné na pokožku 
• měkké a velmi hladké
  

Mako-saténové 
povlečení 

Ložní povlečení z mako-saténu  
Jedná se o velmi příjemný a hebký materiál. 

Základem je kvalitní bavlna utkaná v saténové 
vazbě. Vlákna jsou mnohem pevnější, mechanicky 
odolnější a nedochází ke třepení. Mako-saténová 
látka je velmi hladká, měkká a příjemná ve styku 
s pokožkou. V zimě příjemně hřeje a v létě odvádí 
pot a provzdušňuje. Ložní prádlo z mako-saténu 

je vhodné pro celoroční spánek. Užívejte 
si každodenní pohodlí kvalitního spánku.

Série svítidel, v provedení kovu v černé barvě 
a přírodního dřeva, závěsné svítidlo, 
5xE27 max. 40 W, délka cca 104 cm, 1.999,- 
stojací lampa, 2xE27 max. 40 W, výška cca 168 cm, 
1.499,- stolní lampa, 1xE27 max. 40 W, výška 
cca 55 cm, 899,- nástěnné svítidlo, 1xE27 max. 60 W, 
cca 20x24 cm, 549,- (45581105/01-04)

1.699,-*

STOLNÍ 
SVÍTIDLO, 
VÝŠKA 
CCA 26 CM

999,-

4.210,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO
1.999,-

1.850,-*

STOLNÍ LAMPA
899,-

Orientální koberec „Chek Chek“ a „Chek“, 
80 % střižní vlna, 20 % bavlna, cca 120x180 cm, 
4.999,- cca 90x160 cm 3.999,- cca 160x230 cm 
7.999,- cca 200x300 cm 15.999,- 
(43450169/60,50,53,57,64,72,77,96,99;
1432/50,53,57,60,64,72,77,96,99)

ručně tkané
  

23.499,-*

ORIENTÁLNÍ 
KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

4.999,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Sada hrnců na vaření, 9dílná, z nerezové oceli 
Cromargan® 18/10, skládá se z: nízkého hrnce 
s poklicí o Ø cca 20 cm, vysokých hrnců s poklicí 
o Ø cca 16 cm, Ø cca 20 cm a o Ø cca 24 cm 
a rendlíku s rukojetí o Ø cca 16 cm, bez poklice,  
sada hrnců je vhodna pro všechny typy varných 
desek vč. indukce, 4.499,- (67810681/01)

8.999,-*

SADA HRNCŮ NA VAŘENÍ, 
9DÍLNÁ

4.499,-

9dílná sada
  

Sada kávových sklenic „Barista“, 2dílná na latté macchiato/
café crème/cappuccino/espresso, kvalitní borosilikátové sklo/
dvoustěnné a žáruvzdorné termosklo, objem cca 0,28 ml,  
399,- (67810937)

XXXL 
novinka
  

Sada hrnců, 9dílná, z leštěné nerezové oceli „Cromargan“, 
skládá se z hrnců a skleněných poklic o Ø cca 16 cm, s objemem 
cca 2 l, Ø cca 20 cm, s objemem cca 3,5 l, Ø cca 24 cm, s objemem 
cca 6,5 l, z kastrolu s poklicí o Ø cca 20 cm, s objemem cca 3 l 
a rendlíku bez poklice o Ø cca 16 cm, s objemem cca 1,5 l, 
2.499,- (67810935)

pro všechny 
typy sporáků
  

XXXL 
novinka
  

3.499,-***

SADA HRNCŮ, 9DÍLNÁ
2.499,-

599,-***

SADA KÁVOVÝCH 
SKLENIC, 2DÍLNÁ

399,-

Hotový závěs, 100 % polyester, průhledný s abstraktním 
vzorem, vhodný pro tyč i kolejnici, cca 140x245 cm, cena za ks, 
449,- (47890661/01-04)

XXXL novinka
  

1.139,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

549,-

ve 4 barvách
  

• kvalitní borosilikátové sklo 
• dvoustěnné a žáruvzdorné termosklo
  

Sada dětských příborů, 4dílná z nerezové oceli, 
s barevnými obrázky, velikost příborů a pevná rukojeť
je uzpůsobena pro dětskou motoriku, pro věkovou skupinu 
od 3 let, skládá se z: dětského nože, velké a malé dětské 
lžíce a dětské vidličky, 699,- dětská sada nádobí, 
6dílná, skládá se z: dětského nože, velké a malé 
dětské lžíce, dětské vidličky, porcelánové misky 
a talíře, 999,- (67810945;0946)

vhodné pro 
dětsku motoriku
  

Pánev, z nerezové oceli Cromargan, s leštěným povrchem, 
odolné proti poškrábání, Ø cca 24 cm, 2.249,- Ø cca 28 cm, 2.799,- 
ochrana pánví, 2dílná sada, v šedém provedení, chrání 
před poškrábáním dna, Ø cca 38 cm, 199,- 
(67810433/01-02;0434/01;0941)

ochrana 
pánví, 
2dílná 
sada

Pro všechny milovníky pravidelného 
vaření je tu sada hrnců od značky 
WMF. Sada hrnců je vyrobena z kvalitní 
nerezové oceli Cromargan®. Nýtované 
rukojeti hrnců nabízejí bezpečné držení 
a během vaření se nezahřívají. Skleněné 
poklice bez otvoru pro páru umožňuje 
sledovat proces vaření.

WMF

3.299,-***

PÁNEV, Ø CCA 24 CM
2.249,-

1.599,-***

DĚTSKÁ SADA 
NÁDOBÍ, 6DÍLNÁ

999,-

Sada tyčí, 2dílná, z kovu v barvě 
nerez oceli, s vnitřní drážkou, 
Ø tyčí cca 16 mm, cena za soupravu 
s délkou cca 160 cm, 599,- 
délka cca 200 cm, 699,- 
délka cca 240 cm, 799,- 
(82640019/02-04)

2.199,-*

SADA TYČÍ, 2DÍLNÁ
599,-
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

highlights highlights 
týdne!týdne!
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

digestoře
      
      
      
      
      
      
      

trouby
      
      
      
      
      
      
      

A
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E
F
G

ledničky, 
myčky 

nádobí, 
pračky 

a sušičky

světelný zdroj
A
B
C
D
E
F
G

spektrum energetických tříd pro Jednoduše 
si nainstalujte 
naši aplikaci 
do vašeho 
smartphonu 
pomocí tohoto 
QR kódu!

Stáhněte si nyní 

aplikaci XXXLutz

z App Store nebo

Google Play

a využijte všechny 

výhody!

navštivte nás také na:

Aktuální 
otevírací 

dobu najdete 
na xxxlutz.cz

24 / 7 e-shop

Všechny nabídky platí od 30. 01. do vyprodání zásob, nejdéle však do 12. 02. 2023. 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. Výrobky z reklamní nabídky nemusí být vystaveny ve všech obchodních domech XXXLutz.  
Přesné rozměry a návody na údržbu jsou k dostání v obchodním domě. Některé výrobky z reklamní nabídky nemusí být  
dostupné v obchodních domech XXXLutz v Olomouci, Liberci a Českých Budějovicích. Impressum: Zadavatel a zpracovatel  
je XLCZ Nábytek s.r.o. *Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. 
***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 2.

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

Kontaktovat nás můžete také na: infocentrum@xxxlutz.cz

XXXL 
novinka
  

v různých 
barvách
  

v různých 
barvách
  

v různých barvách
  

9 KOMODA

2.499,-
2.339,-*

8 STROPNÍ SVÍTIDLO

899,-

1.624,-*

7 UMĚLÁ KOŽEŠINA, 
CCA 55X160 CM

599,-

599,-*

5 KOŠ NA OVOCE

333,-

6 LOŽNÍ SADA, 2DÍLNÁ

449,-

4 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
140X245 CM, 
CENA ZA KS

99,-

3 KOUPELNOVÁ PŘEDLOŽKA, 
CCA 50X80 CM

129,-

1 KRABIČKA 
NA POTRAVINY, 
CCA 14X10 CM

25,-

1 KRABIČKA NA POTRAVINY, 
CCA 22X17 CM

49,-

1: Krabičky na potraviny, plast, cca 14x10 cm, výška cca 6 cm,  25,- cca 19x14 cm, výška cca 8 cm,  39,- cca 22x17 cm, výška cca 9 cm,  49,- (38870023/01-03) 2: Šatní  
ramínka, 5dílná sada, kov/plast, protiskluzové, v šedé nebo černé barvě, 55,- (79740010;0009) 3: Koupelnová předložka, 100 % polyester, protiskluzová, cca 50x80 cm, 
129,- (89820197/01-08) 4: Hotový závěs, 100 % polyester, cca 140x245 cm, cena za ks, 99,- (86810056/01-07) 5: Koš na ovoce, nerezová ocel s práškovým nátěrem v černé  
barvě, Ø cca 26 cm , výška cca 16 cm nebo cca 32x32 cm, výška cca 7 cm,  333,- (35010464/02-03) 6: Ložní sada, 2dílná, potah ze 100 % mikrovlákna, výplň  
ze 100 % polyesteru, skládá se z polštáře cca 70x90 cm a prošívané přikrývky cca 140x200 cm, 449,- (68570064/01) 7: Umělá kožešina „Laza“ 100 % polyester, výška  
vlasu cca 30 mm, cca 55x160 cm,  599,- (35800434/52;0436/52;0437/52;0438/52;0439/52;0440/52;0441/52;0442/52) 8: Stropní LED svítidlo, kov/plast, 24 W LED, 1290/2700 lm, 
3000-6000 K, Ø cca 69 cm, 899,- 4x3W LED, 900/1400 lm, 3000 K,  899,- 2x5,1W LED, 699/1080 lm, 3000 K,  399,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit 
(81810744/01;47600007/01-02;0021/01-02) 9: Komoda, v dekoru dub artisan, s prvky v antracitové barvě, Š/V/H: cca 80/103/48 cm,  2.499,- (00030033/02)

5dílná 
sada
  

159,-*

2 ŠATNÍ RAMÍNKA

55,-

DPH 
zpět jako 

dárek1)

pro majitele 

hit karty

alternativní varianta, 
899,-

alternativní varianta, 
399,-
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