
SEDACÍ SOUPRAVA

15.999,-
Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, k dostání také v zrcadlově obrácené 
variantě, vč. nastavitelných záhlaví, plocha lůžka cca 123x194 cm, rozměr cca 167x250 cm, 
15.999,- taburet; deka a dekorační polštáře za příplatek (29910023/01-02)

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelné opěrky hlavy

XXXL výběr máte jen v XXXLutz - jedničce mezi nábytkáři! 

Specialista na bydlení!

24/ 7 e-shop xxxlutz.cz

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

50 %sleva
2)

2)

ve formě poukazu na příští nákup

10ON TOP

ZDARMA
doprava a montáž
při nákupu plánované kuchyně 
bez elektrospotřebičů v hodnotě 
nad 65.000 Kč

300 Kč 
při nákupu nad 1.500 Kč v těchto odděleních: 
svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, 
baby a koberce

Sleva se vztahuje na dosavadní prodejní ceny. Platí pouze 
při odevzdání poukazu, poukaz prosím hlaste před nákupem  
u našeho odborného poradce. Na osobu a nákup je možné použít  
pouze 1 poukaz. Vyplacení v hotovosti není možné. Nevztahuje  
se na akční a výprodejové zboží, zboží z vánočního trhu, 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. Nelze kom-
binovat s jiným poukazem. Akce se nevztahuje na služby, zboží  
označené Online Only a značku Stokke. Platí 13. - 27. 02. 2023.

poukaz
BN012

  15 %sleva

na spoustu nábytku

1)

pro majitele hit karty

1)10ON TOP

2)

*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1+2) Bližší informace na straně 2.
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

1) Sleva se vztahuje 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, zahradní nábytek, zboží 
označené Online Only a značky Voglauer, Stokke, Carryhome, HOM‘IN, Ti‘me a Biohort. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky.  
Pro uplatnění slevy kontaktujte naše odborné poradce. Sleva 10 % ON TOP se počítá z ceny po odečtení slevy „15 % na spoustu  
nábytku’’. Po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Akce platí pouze pro majitele XXXL hit karty. Majitelem  
hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Sleva platí 17. - 20. 02. a 24. - 27. 02. 2023.  V e-shopu sleva platí od pondělí  
do neděle 13. - 26. 02. 2023. 2) 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! 3) 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. Pro uplatnění slevy kontaktujte naše  
odborné poradce. Sleva platí 13. - 27. 02. 2023. V e-shopu sleva platí 13. - 26. 02. 2023. 4) 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 pondělí do čtvrtka 13. - 16. 02. a 20. - 23. 02. 2023.

10%3)

sleva

na 1 kus nábytku 
značky Carryhome,  
HOM‘IN nebo 
Ti‘me

RODINA

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

Putz
J S M E

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

akce na kuchyně

50%4)

sleva

ZDARMAdoprava  a montážpři nákupu plánované kuchyně 

bez elektrospotřebičů v hodnotě 
nad 65.000 Kč

4)

4)

ve formě poukazu na příští nákup

10ON TOP

na spoustu 
nábytku

pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

15 %sleva
1)

1)10ON TOP

na každou konkurenční cenu

EXTRA
SLEVAGARANCE

NEJLEPŠI CENY

5%
sleva

2)

Penne se sýrovou omáčkou, 
listovým špenátem a cherry rajčaty

169,-*

109,-

XXXLutz Cordon Bleu
vepřový řízek plněný šunkou a ementálem, 
hranolky, porce kečupu nebo tatarské omáčky 

199,-*

149,-

Rumpsteak na pepřové omáčce, 
hranolky, brokolice  

269,-*

239,-

Kousek dortu dle nabídky a espresso lungo

89,-

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

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 02. 

do 26. 02. 

2023

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

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 02. 

do 26. 02. 

2023

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

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 02. 

do 26. 02. 

2023

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

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 02. 

do 26. 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 13. 02. 
do 26. 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
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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.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

Sedací sestava se sametovým potahem v šedé barvě, eukalyptové dřevo, nohy v černé barvě, skládá se z: 
křesla, šířka cca 96 cm, 8.990,- 2místná pohovka, šířka cca 160 cm, 12.990,- 3místná pohovka, šířka cca 196 cm, 14.990,- (14910032/01-03)

SEDACÍ SESTAVA
8.990,-

3MÍSTNÁ POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 196 CM

14.990,-

1: Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, lze montovat také 
zrcadlově obráceně, plocha lůžka cca 135x202 cm, rozměr cca 157x244 cm, 12.990,- deka a dekorační polštáře  
za příplatek (29910021/01) 2: Sedací souprava s látkovým potahem v antracitové barvě, kovové nohy v barvě 
chromu, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 203x260 cm, 
18.999,- bederní a dekorační polštáře; úložný prostor, funkce lůžka, relaxační funkce za příplatek (29730027/01-02) 
3: Sedací souprava s látkovým potahem v tyrkysové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání 
také v zrcadlově obrácené variantě, cca 204x341 cm, 27.990,- bederní a dekorační polštáře, úložný prostor,  
rozkládací funkce a nastavitelná područka za příplatek (25270170/42,27) 4: Sedací souprava s látkovým potahem  
v antracitové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě,  
cca 166x319x183 cm, 29.990,- rozkládací funkce a úložný prostor za příplatek (08120001/01,04)

XXXL novinka
  

3 SEDACÍ SOUPRAVA
27.990,-

4 SEDACÍ SOUPRAVA
29.990,-

vč. nastavitelné područky
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

výběr

XXXL výběr látek XXXL výběr látek

XXXL výběr látekXXXL výběr látek

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru
  

2MÍSTNÁ POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 160 CM

12.990,-

44.408,-*

2 SEDACÍ SOUPRAVA

18.999,-
36.500,-*

1 SEDACÍ SOUPRAVA

12.990,-
vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

   
0

2 
/ 0

3
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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.

Sedací souprava s potahem z kůže ve světle hnědé barvě, velký výběr kůží za individuální cenu, skládá se z: 
křesla, vč. relaxační funkce, šířka cca 89 cm,  22.999,- 2místné pohovky, šířka cca 160 cm,  27.999,- 
3místné pohovky, vč. relaxační funkce, šířka cca 192 cm,  49.999,- dekorace za příplatek (10790012/01-03)

54.570,-*

KŘESLO
22.999,-

vč. relaxační 
funkce
  

vč. relaxační 
funkce
  

116.202,-*

3MÍSTNÁ POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 192 CM

49.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem ve světle krémové barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 277x285 cm, 36.999,- dekorační polštáře, 
opěrka hlavy, úložný prostor, rozkládací a relaxační funkce za příplatek (02450128/34-35)

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, nohy z nerezové oceli, velký výběr 
látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 262x335x173 cm,  
46.990,- dekorační polštáře, deka; krční opěrka, relaxační a rozkládací 
funkce za příplatek (04360086/11-12)

Sedací souprava s látkovým potahem v červené barvě se vzhedem kůže, kovové nohy 
v černé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené 
variantě, cca 179x343x220 cm, 59.999,- nastavení područky, opěrka hlavy, rozkládací 
funkce a taburet za příplatek (04360170/01-02)

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v béžové barvě, kovové nohy v černé barvě, velký výběr 
kůží za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 181x336x206 cm,  
69.999,- rozkládací funkce, úložný prostor, relaxační funkce za příplatek (25070217/01-02)

181.480,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
69.999,-

XXXL novinka
  

pravá 
kůže
  

pravá 
kůže
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

64.949,-*

2MÍSTNÁ POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 160 CM

27.999,-

142.376,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

59.999,-

89.544,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

36.999,-
112.008,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

46.990,-

XXXL výběr kůží

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

XXXL výběr kůží

sl
ev

a

15 % na spoustu 
nábytku

1)
sleva

1)10ON TOP

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. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

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

1+2) Bližší informace 
na straně 2.

pro majitele 
hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

  
z masivu 
dubového 
dřeva

1: Obývací pokoj v dekoru dub artisan s prvky v grafitové barvě, bezúchytkové otevírání, skládá se z: TV dílu, Š/V/H: cca 192/53/47 cm,  6.999,- nástěnného  
panelu, Š/V/H: cca 197/58/26 cm, 4.299,- vitríny, Š/V/H: cca 75/197/38 cm, 9.999,- konferenčního stolku, cca 110x65 cm, výška cca 40 cm, 4.499,- a široké  
komody, Š/V/H: cca 165/82/44 cm, 10.999,- (27370407/01-05) 2: Obývací stěna v dekoru barvy dubu a bílé barvy nebo dubu artisan a tmavě šedé barvy, skládá se z:  
komody, Š/V/H: cca 90/133/34 cm, závěsné skříňky, Š/V/H: cca 90/99/33 cm, 2 nástěnných polic, šířka cca 120 cm a cca 160 cm a TV dílu, Š/V/H: cca 210/43/41 cm,  
6.990,- (06870539/01,05) 3: Konferenční stolek, čirá 8 mm skleněná deska, podstavec z masivu dubu, k dostání také varianta s kouřovým sklem a podstavcem  
v černé barvě, Ø cca 90 cm, výška cca 45 cm, 2.499,- (19090003/02,04) 4: Odkládací stolek, z masivu dubového dřeva, rám z kovu v černé barvě, Ø cca 39 cm,  
výška cca 51 cm, 2.299,- konferenční stolek, cca 65x65 cm, výška cca 37 cm, 5.999,- (03850032/03-04) 5: Jídelní stůl, z masivu divokého dubu, kovový rám v černé 
barvě, cca 220x100 cm, výška cca 76 cm, 12.999,- sedací lavice, šířka cca 220 cm, cena za ks, 4.444,- židle, s látkovým potahem v antracitové nebo světle šedé  
barvě, cena za ks, 2.199,- (27480057/01-02;27310007/01-02) 6: Židle, s látkovým potahem v antracitové nebo hnědé barvě, nohy z masivu lakovaného dubu, cena za ks, 
1.999,- (10130012/01,03) 7: Židle, s látkovým potahem v šedé barvě, kovové nohy v černé barvě, cena za ks, 2.199,- židle s područkami, cena za ks,  2.599,- (27270153/01-02) 

  
vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení

23.186,-*

1 VITRÍNA
9.999,-

9.816,-*

1 KONFERENČNÍ STŮL
4.499,-

9.673,-*

1 NÁSTĚNNÝ PANEL
4.299,-

vč. nevymě-
nitelného 
LED osvětlení
  

16.786,-*

1 TV DÍL

6.999,-

4.455,-*

3 KONFERENČNÍ STOLEK

2.499,-

2 OBÝVACÍ STĚNA

6.990,-
z masivu 
divokého dubu
  

ve 2 barvách
  

s područkami, 
2.599,-

4.884,-*

7 ŽIDLE, CENA ZA KS
2.199,-

4.113,-*

6 ŽIDLE, CENA ZA KS

1.999,-

30.079,-*

5 JÍDELNÍ STŮL

12.999,-

11.945,-*

5 SEDACÍ LAVICE, 
CENA ZA KS

4.444,-

5.076,-*

4 ODKLÁDACÍ STOLEK, 
Ø CCA 39 CM

2.299,-

na spoustu 
nábytku

15 %sleva
1)

1)10ON TOP

4.323,-*

5 ŽIDLE, CENA ZA KS

2.199,-

široká komoda, 10.999,-

 

5%2)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA

5.999,-
  

   
0

4 
/ 0

5
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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.

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

35.135,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 270 CM

17.999,-

22.469,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

11.111,-

Čalouněná postel s látkovým potahem v světle 
modré barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 13.999,- úložný prostor,
lamelový rošt a matrace za příplatek (05040002/23)

Čalouněná postel s látkovým potahem v tmavě hnědé barvě, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 17.999,- přehoz na postel, 
cca 180x200 cm, 1.799,- sada polštářů, 2dílná, cca 35x75 cm, 
599,- matrace za příplatek (26480161/01-03)

41.181,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

17.999,-

Postel boxspring s látkovým potahem v tmavě modré barvě, 
vč. 7zónové matrace, plocha lůžka cca 180x200 cm, 29.999,- 
noční stolek, Š/V/H: cca 48/47/62 cm, 4.999,- 
dekorační polštáře za příplatek (22200436/01,05)

noční 
stolek, 

4.999,-

včetně 
• matrace a topperu 
• úložného prostoru 
• LED osvětlení
  

Postel boxspring s látkovým potahem ve světle krémové barvě, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 37.999,- sada dekoračních 
polštářů, 2dílná, cca 57x72 cm, 2.199,- cca 47x62 cm, 2.599,- 
cca 32x52 cm, 1.399,- přehoz přes postel, cca 180x200 cm, 
3.999,- přehoz přes postel a dekorační polštáře 
za příplatek (23070243/04-08)

90.516,-*

POSTEL BOXSPRING, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

37.999,-

Postel boxspring s látkovým potahem v zelené barvě, velký 
výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm,  
42.999,- (23070227/06,02-05)

104.196,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

42.999,-
72.990,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

29.999,-

39.558,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

13.999,-

4.155,-*

PŘEHOZ 
NA POSTEL

1.799,-

včetně 
• matrace a topperu 
• nastavitelného roštu 
• dálkového ovládání
  

včetně 
• matrace 
• topperu
  

XXXL novinka
  

XXXL 
novinka
  

XXXL 
novinka
  

  
včetně 
• lamelového roštu 
• úložného prostoru

2dílná sada 
polštářů, 599,-
  

komoda, 
5.999,-

noční 
stolek, 
2.222,-

Postel, z masivu buku s bílým lakem, dostupná 
i varianta bez bílého laku za individuální ceny, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 7.999,- cca 90x200 cm, 5.499,- cca 120x200 cm, 
5.999,- cca 140x200 cm, 6.499,- cca 160x200 cm, 6.999,- 
noční stolek, Š/V/H: cca 45/45/35 cm, 2.999,- úložný box, 
Š/V/H: cca 152/16/63 cm, 3.999,- rošt a matrace za příplatek 
(16650005/12,08-11,13-14,01-07)

dostupná i varianta bez bílého
 laku za individuální ceny

noční 
stolek, 
2.999,-
  

  
úložný box, 
3.999,-

Ložnice v bílém provedení s prvky barvy dubu, skládá se ze: šatní skříně, s posuvnými dveřmi, kovové úchytky, 
Š/V/H: cca 270/210/60 cm, 17.999,- postele, vč. úložného boxu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 11.111,- nočního stolku, 
bez osvětlení, Š/V/H: cca 55/46-89/40 cm, 2.222,- komody, Š/V/H: cca 120/87/38 cm, 5.999,- a pasparty, 2.499,- 
dekorace; rošt, matrace a lůžkoviny za příplatek (25220392/01-05)

XXXL výběr látek

XXXL výběr barev

17.135,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

7.999,-

nízké ceny

 

10 %sleva

na 1 kus nábytku 

značky Carryhome, 

HOM‘IN nebo 

Ti‘me

2)

15 % na spoustu 
nábytku

1)
sleva

1)10ON TOP

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. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

Ložnice v bílém provedení s vysokým leskem, skládá se z: postele, plocha lůžka cca 90x200 cm, 
4.999,- plocha lůžka cca 120x200 cm, 5.999,- nočního stolku, Š/V/H: cca 55/41/44 cm, 1.799,- 
skříně s posuvnými dveřmi, Š/V/H: cca 151/223/63 cm, 8.999,- komody, Š/V/H: cca 85/88/44 cm, 3.333,- 
regálu, Š/V/H: cca 90/188/40 cm, 3.999,- psacího stolu, cca 110x60 cm, výška cca 75 cm, 2.999,- dekorace; 
lůžkoviny, lamelový rošt a matrace za příplatek (25930018/01,05,10,21,07,02-03;0102/09-10;0018/22)

vysoký lesk
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

25.161,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI

8.999,-

15.049,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 120X200 CM

5.999,-

9.421,-*

KOMODA
3.333,-

4.581,-*

NOČNÍ STOLEK
1.799,-

12.039,-*

REGÁL
3.999,-

  
vč. nevyměni-
telného LED 
osvětlení

13.573,-*

2 SPODNÍ SKŘÍŇKA 
POD UMYVADLO

4.799,-
8.594,-*

2 MIDI SKŘÍŇKA
2.999,-

10.827,-*

2 SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM
4.399,-

psací stůl, 
2.999,-

1: Předsíň v dekoru dub artisan s prvky v černé barvě, skládá se z: botníku, Š/V/H: cca 130/106/38 cm,  
6.199,- Š/V/H: cca 88/106/38 cm, 4.999,- Š/V/H: cca 139/98/24 cm, 6.499,- nástěnného zrcadla,  
cca 125x70 cm, 1.599,- cca 88x82 cm, 1.599,- cca 139x82 cm, 1.999,- šatního panelu, Š/V/H:  
cca 58/184/32 cm, 1.999,- Š/V/H: cca 88/126/32 cm, 2.499,- Š/V/H: cca 20/170/3 cm, 2.499,- šatníkové  
skříně, Š/V/H: cca 60/200/38 cm, 3.599,- Š/V/H: cca 88/200/38 cm, 5.899,- sedací lavice, Š/V/H:  
cca 92/49/40 cm, 3.199,- (05890005/01,09-10,02,08,11,03,06,12,04-05,07) 2: Koupelna v bílém provedení, kovové  
úchytky v barvě chromu, skládá se ze: spodní skříňky pod umyvadlo, Š/V/H: cca 60/77/43 cm, 4.799,-  
umyvadla, 1.999,- midi skříňky, Š/V/H: cca 30/123/33 cm, 2.999,- skříňky se zrcadlem, Š/V/H:  
cca 65/70/16 cm, 4.399,- armatura a držák na ručník za příplatek (19770335/01-02,04,07)

sedací lavice, 

3.199,-

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

4.460,-*

1 ŠATNÍ PANEL
1.999,-

7.974,-*

1 ŠATNÍ SKŘÍŇ
3.599,-

14.084,-*

1 BOTNÍK

6.199,-

x)

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.

pro majitele 
hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.

na spoustu 
nábytku

15 %sleva
1)

1)10ON TOP

   
0

6 
/ 0

7
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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.

5.679,-*

5 PSACÍ STŮL
2.599,-

Jídelna z masivu dřeva sheesham, skládá se z: vitríny, Š/V/H: cca 104/182/44 cm, 10.999,- komody, Š/V/H: cca 175/85/45 cm, 11.999,- 
jídelního stolu, cca 180x90 cm, výška cca 77 cm, 5.999,- sedací lavice, Š/V/H: cca 160/46/40 cm, cena za ks, 3.299,- židle, cena za ks 1.699,- 
baru, Š/V/H: cca 100-202/122/55 cm, 12.999,- barové židle, cena za ks, 3.499,- komody, Š/V/H: cca 90/86/40 cm, 5.999,- nízké komody, Š/V/H: cca 150/60/55 cm, 
7.999,- regálu, Š/V/H: cca 95/180/35 cm, 9.999,- truhly, Š/V/H: cca 85/45/45 cm, 3.499,- konferenčního stolku, cca 120x70 cm, výška cca 45 cm, 
3.299,- odkládacího stolku, výška cca 80 cm, 1.399,- výška cca 60 cm, 1.299,- sedáky na židle za příplatek (23620426/01-05,07-08,10,12-13,15-17,19-20,22)

9.513,-*

7 PSACÍ STŮL
3.999,-

z masivu 
divokého 
dubu
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

max. nosnost 
do cca 125 kg
  

  
max. nosnost 
do cca 100 kg

1: Šatní stojan, kovová konstrukce v černé nebo bílé barvě, výška cca 171 cm, 499,- (05370006/01-02) 2: Odkládací stolek, v dekoru barvy jilmu, z recyklovaného  
dýhovaného dřeva, kovová konstrukce v černé barvě, Š/V/H: cca 35/60/45 cm, 899,- (04800004/01) 3: Zrcadlo, rám z kompozitního dřeva v bílé barvě, cca 66x166 cm, 
999,- (14150005/01) 4: Regál, police z masivu akácie, kovová konstrukce v černé barvě, Š/V/H: cca 80/190/30 cm, 5.299,- (16090017/01) 5: Psací stůl, z masivu divokého  
dubu, olejovaný povrch, se 2 zásuvkami, cca 120x65 cm, výška cca 76 cm, 3.999,- (27480055/01) 6: Otočná židle, sedák a opěradlo ze síťoviny v černé barvě, horní  
část opěrky doplněna látkovým potahem se vzhledem kůže, cena za ks, 1.599,- (07880005/01) 7: Psací stůl, v dekoru dubu san remo, se 2 zásuvkami a 2 dvířky v bílém  
provedení, Š/V/H: cca 145/76/60 cm, 2.599,- (06870328/07) 8: Otočná židle, s látkovým potahem v modrozelené barvě, k dostání také v dalších barevných kombinacích,  
cena za ks, 2.999,- (26960013/01-04) 9: Kuchyňský blok, z kompozitního dřeva v dekoru dubu a bílé barvy, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu,  
cca 335x275 cm, 54.990,- bez spotřebičů; zadní stěna; dřez a armatura za příplatek (18710233/35) 10: Vestavná kuchyně, z kompozitního dřeva v bílé barvě v kombinaci 
 s dekorem dubu, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, plánovatelná podle přání, skládá se z: rohové kuchyně, cca 180x208 cm a vysoké skříně  
na spotřebiče, šířka cca 150 cm, 99.990,- bez spotřebičů; dřez, armatura a zadní stěna za příplatek (02100068/02)

2.566,-*

2 ODKLÁDACÍ 
STOLEK

899,- 12.220,-*

4 REGÁL
5.299,-

7.229,-*

SEDACÍ LAVICE, 
CENA ZA KS

3.299,-

32.789,-*

BAR
12.999,-

27.383,-*

VITRÍNA
10.999,-

29.229,-*

KOMODA
11.999,-

15.689,-*

JÍDELNÍ STŮL

5.999,-
3.833,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS

1.699,-

1.314,-*

1 ŠATNÍ STOJAN

499,-

6.389,-*

8 OTOČNÁ ŽIDLE, CENA ZA KS

2.999,-
6 OTOČNÁ ŽIDLE, CENA ZA KS

1.599,-

s 9 háčky
  

truhla, 3.499,-

konferenční 
stolek, 3.299,-

nízká komoda, 7.999,-

15 % na spoustu 
nábytku

1)
sleva

1)10ON TOP

pro majitele hit karty
XXXL hit kartu získáte 

u odborných poradců.

2.460,-*

3 ZRCADLO
999,-

 

10 %sleva

na 1 kus nábytku 

značky Carryhome, 

HOM‘IN nebo 

Ti‘me

2)
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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.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%4)

XXXL výběr předních stran a korpusů

XXXL výběr předních stran a korpusů

50 %sleva na plánované 
kuchyně značek 
Novel, C’elina 
a Dieter Knoll 
Collection

ZDARMA
doprava a montáž

při nákupu plánované kuchyně 
bez elektrospotřebičů v hodnotě 

nad 65.000 Kč
3)

ve formě poukazu na příští nákup
10ON TOP

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

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

239.000,-*

10 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

99.990,-

102.000,-*

9 KUCHYŇSKÝ BLOK

54.990,-

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 5)

3)

3)

   
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. 2) Bližší informace na straně 9.

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

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

XXXL výběr předních stran a korpusů

XXXL výběr předních stran a korpusů

nízké ceny

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

92.500,-*

2 ROHOVÁ KUCHYNĚ

54.990,-

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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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

24/ 7
e-shop 
xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Collect

Je to tak snadné!
1. Vyfoťte stavební plán nebo 

vytvořte náčrt.
2. Kontaktujte odborného  

poradce kuchyní.
3. Domluvíme termín.
4. Obdržíte první návrh kuchyně.

Získejte svoji novou
kuchyni dříve než 
ostatní!

expresní servis

+420 242 242 200 
interier-kuchyne@xxxlutz.cz
Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

Dohodněte si ZDARMA 
termín plánování kuchyně! 

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízké ceny

1: Vestavná kuchyně, z kompozitního dřeva v šedé barvě, velký výběr předních strana a korpusů 
za individuální cenu, kuchyňská linka, šířka cca 280 cm, vysoká skříň na spotřebiče, šířka cca 210 cm, 
57.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (04530667/46)

3: Kuchyňský blok, z kompozitního dřeva v bílé barvě s prvky v dekoru dubu, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, kuchyňská linka, cca 225x215 cm, vysoká skříň, 
šířka cca 105 cm, 34.999,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (18710130/25)

XXXL výběr předních stran a korpusů

2: Rohová kuchyně, z kompozitního dřeva v dekoru barvy dubu, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, rozměr cca 336x245 cm, 54.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (14970026/07)

64.640,-*

3 KUCHYŇSKÝ BLOK

34.999,-

127.750,-*

1 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

57.990,-

   
10

 / 
11
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1) Bližší informace na straně 2. 2) Bližší informace na straně 9. 3) Spektrum dostupných energetických tříd u digestoře A+ až F, bližší informace na straně 20. 
Spektrum dostupných energetických tříd u domácích chladicích zařízení, trub, praček a myček na nádobí A+++ až D, bližší informace na straně 20. 
4) Podmínky záruky viz záruční list.

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

XXXL výběr předních stran a korpusů

XXXL výběr předních stran a korpusů

4)

nízké ceny

2 ROHOVÁ KUCHYNĚ

62.799,-*

36.999,-

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%2)

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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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Je to tak snadné!
1. Vyfoťte stavební plán nebo 

vytvořte náčrt.
2. Kontaktujte odborného  

poradce kuchyní.
3. Domluvíme termín.
4. Obdržíte první návrh kuchyně.

Získejte svoji novou
kuchyni dříve než 
ostatní!

expresní servis

+420 242 242 200 
interier-kuchyne@xxxlutz.cz
Po - Ne: 08:00 - 19:00 hod.

Dohodněte si ZDARMA 
termín plánování kuchyně! 

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízke ceny

1: Vestavná kuchyně, z kompozitního dřeva v saténové bílé barvě, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, skládá se z: kuchyňské linky,  
šířka cca 400 cm a vysoké skříně na spotřebiče, šířka cca 180 cm, vč. 3dílné sady spotřebičů značky Dieter Knoll: trouba DKB65902XK, třídy 3), varná  
deska DKEV6646XB a digestoř DK6HB470Y, třídy 3), 99.990,- bez osvětlení; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (02100048/08) 2: Rohová kuchyně,  
z kompozitního dřeva v bílé barvě s prvky v dekoru barvy dubu, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, cca 185x290 cm,  36.999,- bez spotřebičů;  
zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (14970068/01) 3: Vestavná lednice s mrazákem, VC1822, energetické třídy 3), objem lednice cca 189 l, 5 skleněných  
výsuvných polic, 3 police ve dveřích, rošt na láhve, zásuvka s regulací vlhkosti vzduchu, objem mrazáku cca 71 l, se 3 zásuvkami, Š/V/H: 54/177/55 cm, 13.490,- (18870259/01) 
4: Digestoř, OV686GBX, energetické třídy 3), v černo-nerezovém provedením, 3 rychlosti odsávání, dotykové ovládání, filtry proti mastnotám, vč. LED osvětlení, 
Š/V/H:cca 60/38/34 cm, 7.399,- (18870237/02) 5: Vestavná pečicí trouba, VTS555DXB, energetické třídy 3), na výběr z 12 programů pro pomalé pečení, mražená  
a hotová jídla, horkovzdušné fritování bez tuku nebo pečení v páře, speciální program na pizzu, Š/V/H: cca 60/60/57 cm, 7.999,- (18870199/11) 6: Vestavná mikrovlná  
trouba, VMT325X, s LED displejem a elektronickým ovládáním, 8 přenastavených programů, vč. funkce vícefázového ohřevu, elektronického časovače a dětského  
zámku, Š/V/H: cca 60/38/32 cm, 5.399,- (18870100/02) 7: Vestavná myčka nádobí, IM685, energetické třídy 3), pro až 16 sad nádobí, 3 úložné koše a příborová  
zásuvka, funkce Total Aqua Stop proti přetečení, funkce ExtraHygiene - mytí při teplotě 75 °C, funkce SušeníPlus – automatické pootevření dveří na konci programu,  
Š/V/H: cca 60/82/56 cm, 12.999,- (18870247/01)

XXXL 
novinka
  

5.490,-***

6 VESTAVNÁ 
MIKROVLNÁ TROUBA

5.399,-

XXXL 
novinka
  

13.590,-***

7 MYČKA NÁDOBÍ
12.999,-

8.990,-***

5 VESTAVNÁ PEČICÍ 
TROUBA

7.999,-

vč. funkce 
čištění 
trouby 
párou
  

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 4)

včetně 3dílné sady spotřebičů 
značky Dieter Knoll 
• trouba DKB65902XK, třídy 3) 

• varná deska DKEV6646XB 
• digestoř DK6HB470Y, třídy 3)

7.590,-***

4 DIGESTOŘ
7.399,-

XXXL 
novinka
  

Kuchyně značky 
Novel 

vás přesvědčí nejen vynikajícím zpracováním 
a kvalitou materiálů, ale také elegantním 
designem. Vše lze individuálně plánovat  
a kombinovat, takže ve výsledku se jistě 

nadchnete pro dokonale sladěnou  
prémiovou kuchyni. Nechte se inspirovat  

v našich obchodních domech.

13.990,-***

3 VESTAVNÁ LEDNICE 
S MRAZÁKEM

13.490,-

232.000,-*

1 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

99.990,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na titulní straně.

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

v různých 
designech
  

4: Stropní LED svítidlo, kov v chromovém 
provedení, 8x43 W LED, 2451/5760 lm, 
3000 K, Ø cca 44 cm, 2.599,- zabudovaný 
LED světelný zdroj nelze vyměnit (89830014/01)

5.179,-*

4 STROPNÍ LED SVÍTIDLO
2.599,-

6: Tkaný koberec „Niceness“, 100 % polypropylen,  
výška vlasu cca 12 mm, (35800282/60,53,64,72,77-78;

0283/53,60,64,72,77-78;0284/53,60,64,72;0285/53,60,64,72; 

0286/53,60,64,72;0287/53,60,64,72;0288/53,60,64,72)

rozměr cena

cca 70x140 cm 699,-

cca 160x230 cm 2.499,-

cca 200x290 cm 3.999,-

2.999,-*

6 TKANÝ KOBEREC, 
CCA 120X170 CM

1.399,-

2: Hotový závěs, 100 % polyester, neprůhledný, 
cca 140x245 cm, cena za ks, 399,- (36440252/01-17)

v různých barvách
  

1: Závěsné svítidlo, z oceli v černém provedení, 
5xE27 max. 60 W, délka cca 110 cm, výška 
cca 150 cm, 2.299,- 1xE27 max. 60 W, Ø cca 25 cm, 
1.199,-  (30660007/02-03)

5.225,-*

1 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 110 CM

2.299,-

2.809,-*

1 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø CCA 25 CM

1.199,-

3: Hotový závěs, 100 % polyester, průhledný, 
vyšívaný s dekorem vln v bílé, zlaté nebo stříbrné 
barvě, cca 140x245 cm, cena za ks, 549,- 
(13560993/01-03)

1.399,-*

3 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

549,-

vyšívaný dekor vln v bílé, 
zlaté nebo stříbrné barvě
  

999,-*

2 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

399,-

5: Koberec s vysokým vlasem „Qube“, 
100 % polyester, výška vlasu cca 22 mm, (35800235/64,

52,54,60;0236/52,54,60,64;0237/52,54,60,64;0239/52,54,60,64)

rozměr cena

cca 60x100 cm 599,-

cca 80x150 cm 1.199,-

cca 120x160 cm 1.899,-

7.799,-*

5 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, CCA 160X230 CM

2.999,-

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

300 Kč XXXL poukazem
z titulní strany

ušetřete

300Kč
poukaz

při nákupu nad 1.500 Kč v těchto odděleních: 

svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, baby a koberce

1)
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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.

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

nízké ceny

1.299,-*

9 DENNÍ DEKA, 
CCA 150X200 CM

799,-

oboustranně použitelná
  

7: Povlečení, 100 % polyester, ve 3 barvách 
s abstraktním vzorem, na zip, cca 140x200 cm 
+ cca 70x90 cm, 199,- (30750081/01-03)

9: Denní deka, 60 % bavlna žakár, 40 % polyakryl, 
oboustranně použitelná, cca 150x200 cm, 
799,- (61610009/01-02,06,10-12,16-18,20)

8: Dekorační polštář, 100 % polyester, 
výborná kvalita, dostupný v různých pastelových 
barvách, cca 40x40 cm, 199,- cca 60x60 cm, 449,- 
(76960051/01-05;0292/01-05)

7 POVLEČENÍ

199,-

v různých barvách 
a rozměrech
  

399,-*

8 DEKORAČNÍ 
POLŠTÁŘ, 
CCA 40X40 CM

199,-

ve 3 barevných provedeních
  

10: Sada příborů, 60dílná, z ušlechtilé oceli, 
pro 12 osob, skládá se z: 12 lžic, 12 vidliček, 12 nožů, 
12 kávových lžiček, 12 dezerních vidliček, vhodné 
do myčky nádobí, 1.499,- (35010431)

60dílná sada
  

11: Sada hrnců, 3dílná, z nerezové oceli 18/10, 
skleněné poklice, skládá se z hrnců o Ø cca 20 cm 
a Ø cca 24 cm, rendlíku s držadlem o Ø cca 16 cm, 
pro všechny typy sporáků, vhodné do trouby 
do max. 180 °C, 1.999,- (37240493)

100%
Made in
Germany

  
pro všechny typy sporáků

12: Sada pánví, 2dílná, skládá se: z pánve 
o Ø cca 24 cm a Ø cca 28 cm, vysoce kvalitní 
nerezové pánve, s odolným nepřilnavým povrchem 
PermaDur a dnem TransTherm, extrémní odolnost 
proti poškrábání, vhodné pro všechny typy varných 
desek včetně indukčních, 2.999,- (67810968/01)

4.499,-*

12 SADA PÁNVÍ, 2DÍLNÁ
2.999,-

vysoká nepřilnavost povrchu
  

extrémní odolnost 
proti poškrábání
  

Značka FISSLER 

je synonymem nejvyšší kvality kuchyňského nádobí, 
které při přípravě pokrmů inspiruje nejen kuchyňské 
profesionály, ale také amatérské kuchaře. Dopřejte 
si i vy ideální zážitek z vaření. Tato 5dílná sada vám 

nabízí ty nejlepší podmínky pro kulinářskou kreativitu 
na profesionální úrovni.

11 SADA HRNCŮ, 3DÍLNÁ

1.999,-

3.999,-*

10 SADA PŘÍBORŮ, 60DÍLNÁ

1.499,-

   
14
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

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 ,,Nejnižší cena v Česku‘‘. 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.

Sedací souprava s látkovým potahem ve světlé šedé barvě, 
velký výběr látek za individální cenu, k dostání také v zrcadlově 
obrácené variantě, cca 195x322 cm, 47.999,- bederní polštář, 
dekorační polštář, taburet za příplatek (01370243/02,01)

21.384,-*

ZÁVĚSNÁ VITRÍNA
8.999,-

 
Top značky 
za top ceny

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v šedé barvě, velký výběr 
kůží za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, 
cca 195x309 cm, 64.999,- taburet, úložný prostor, rozkládací funkce, 
nastavitelná opěrka hlavy, bederní a dekorační polštáře za příplatek 
(25070083/01,15)

pravá 
kůže
  

vč. nastavení hloubky sedáku
  

148.512,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
64.999,-XXXL výběr kůží

XXXL výběr látek

71.896,-*

POSTELOVÁ SESTAVA, 
PLOCHA LŮŽKA CCA 180X200 CM

29.999,-

matrace 
ze studené 
pěny za příplatek

anatomický 
polštář za příplatek

taštičková 
matrace za příplatek

Obývací stěna, korpus dub přírodní, čelo v lakované šedé barvě, skládá se z: 
regálového dílu, Š/V/H: cca 35/211/45 cm, 36.999,- nízké komody, Š/V/H: cca 176/70/45 cm, 22.999,- 
Š/V/H: cca 194/35/45 cm, 34.999,- k dostání také široká komoda, Š/V/H: cca 176/70/45 cm, 64.999,- 
a vitrína, Š/V/H: cca 53/144/45 cm, 32.999,- (03510447/27-29,26,25,07)

Sedací souprava s látkovým potahem v modré barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 276x226 cm,  
44.999,- dekorační polštáře, lůžkoviny a taburet za příplatek (05530083/01-02)

včetně 
• nastavení hloubky sedáku 
• nastavitelných opěrek hlavy
  

101.806,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
44.999,-XXXL výběr látek

43.230,-*

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
18.999,-

vč. nočních 
stolků
  

Obývací stěna v černém provedení s prvky v barvě dubu, skládá se ze: TV dílu, Š/V/H: cca 80/60/52 cm, 
TV dílu, Š/V/H: cca 170/60/52 cm, závěsné skříňky, Š/V/H: cca 80/140/37 cm, vitríny, Š/V/H: 
cca 80/141/37 cm a nástěnné police, Š/V/H: cca 140/20/22 cm, 21.990,- za příplatek široká komoda, 
Š/V/H: 170/93/40 cm, 12.490,- (27370413/01-02)

OBÝVACÍ STĚNA
21.990,-

47.073,-*

NÍZKÁ KOMODA
22.999,-
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 

**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

L
C

Z
0

2-
3-

b

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

104.016,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
47.999,-

vč. nastavení 
hloubky 
sedáku

Obývací stěna, v dekoru matného ořechu, s prvky v antracitové barvě, skládá se ze: 
závěsného TV dílu, Š/V/H: cca 120/38/42 cm, 13.999,- závěsné skříňky, Š/V/H: cca 213/20/42 cm, 
18.999,- závěsné vitríny, v levém nebo pravém provedení, Š/V/H: cca 30/126/42 cm, 8.999,- 
komody, se 2 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 183/93/50 cm, 29.999,- sekretáře, se 3 dvířky 
a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 123/163/42 cm, 34.999,- (01120172/01,04,02-03,05-07)

71.940,-*

KOMODA
29.999,-

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

Ložnice v dekoru lakovaného dubu s prvky v šedé barvě, skládá se z: postelové sestavy, 
vč. 2 nočních stolků, plocha lůžka cca 180x200 cm, 29.999,- skříně s otočnými dveřmi, Š/V/H: 
cca 300/229/59 cm, 34.999,- komody, Š/V/H: cca 120/82/42 cm, 16.999,- Š/V/H: cca 181/82/42 cm, 
32.999,- taštičková matrace, 7zónová, cca 90x200 cm, výška matrace cca 25 cm, 13.999,- 
výška matrace cca 22 cm, 11.999,- matrace ze studené pěny, 7zónová, cca 90x200 cm, 
výška matrace cca 25 cm, 18.999,- výška matrace cca 22 cm, 12.999,- anatomického polštáře, 
cca 30x60 cm,  1.899,- osvětlení; lamelový rošt, matrace, dekorace, polštář a deka za příplatek 
(12030091/01-02,14,13;06830272/01-02;0273/01-02;0274/01-02;0275/01-02;0276/01)

vč. vnitřního členění
  

38.700,-*

KOMODA, ŠÍŘKA CCA 120 CM
16.999,-

79.636,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 300 CM

34.999,- Postel boxspring s látkovým potahem v černé barvě, velký výběr látek a kůží za individuální 
cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 59.999,- noční stolek, se skleněnou deskou a 4 zásuvkami, 
Š/V/H: cca 50/64/42 cm, 7.999,- deka, polštáře a lůžkoviny za příplatek (06830065/01;0295/58)

včetně 
• matrace 
• topperu
  

17.527,-*

NOČNÍ STOLEK
7.999,-

135.026,-*

POSTEL BOXSPRING, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

59.999,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, deska stolu z masivu dřeva akácie, 
přírodně lakované, nohy z kovu v černé barvě, cca 160x90 cm, 5.999,-
židle, s látkovým potahem v šedé barvě, kovové nohy v černé barvě, 
cena za ks, 1.999,- židle s područkami, cena za ks, 2.299,- 
(16300025/01;27270015/11,13)

na okraji ponechána 
oblina pro přírodní 
vzhled

Jídelní stůl, v dekoru dub artisan s prvky v černé barvě, výsuvný 
až do cca 180 cm, Š/V/H: cca 140-180/90/76 cm, 4.999,- houpací židle, 
s látkovým potahem v antracitové barvě, kovová konstrukce 
v černé barvě, cena za ks, 999,- (21150005/01;00550040/01)

výsuvný až do cca 180 cm
  

Skříň s otočnými dveřmi, korpus z kompozitního dřeva, 
skleněné dveře v antracitové barvě, Š/V/H: cca 294/240/63 cm, 
36.999,- osvětlení; výklopný věšák, věšák na kalhoty a vnitřní 
zásuvky za příplatek (05310367/01)

včetně 
• šatní tyče 
• tlumiče dovírání 
• vkládací police
  

89.708,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA 
CCA 294 CM

36.999,-

1.999,-*

HOUPACÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

999,-

9.317,-*

JÍDELNÍ 
STŮL

4.999,-

4.000,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
1.999,-

11.615,-*

JÍDELNÍ STŮL
5.999,-

5.200,-*

ŽIDLE S PODRUČKAMI, 
CENA ZA KS

2.299,-
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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.

Sanda nisque pliqui re nis etur maxim 
quam harumquia experro quae nobit 
uta sequasp ercipis rehende ndipsam, 
se cus dolupta tector maximolor 

xxxxxxxxx

Závěsný lustr, kombinace skla a kovu v barvě mosazi, 
10x G9 max. 40W, Š/V/D: cca 50/250/100 cm, 19.999,- 
(34670440/05)

XXXL 
novinka
  41.574,-*

ZÁVĚSNÝ LUSTR
19.999,-

Úložný košík, plastový, dostupný v různých barevných provedeních a rozměrech, objem cca 6 l, cca 28x19x13 cm, 99,- objem cca 2 l, 
cca 18x14x10 cm, 69,- objem cca 4 l, cca 24x16x11 cm, 79,- objem cca 11 l, cca 33x24x16 cm, 149,- objem cca 18 l, cca 37x28x19 cm, 169,- 
(32940029/05;0014;0020/01-02;0063;0227/05;0408/06,05;0010;0058;0071;0029;0077/01;0130;0224/05;0251/01-02;0030;0133;0407/05;0030/05;0225/05)

189,-*

ÚLOŽNÝ KOŠÍK. 
OBJEM CCA 6 L

99,-
119,-*

ÚLOŽNÝ KOŠÍK. 
OBJEM CCA 2 L

69,-

Sada „Combi Clean“, 2dílná, vhodné pro dlaždice a kamennou 
podlahu, komfortní ždímání návleku bez namáčení rukou, pohodlné 
ovládání nohou, flexibilní otáčivý kloub, snadné čištění hran 
a rohů, záběr mopu cca 34 cm, objem kbelíku cca 12 l, 499,- 
prachovka, se super hustými a měkkými mikrovlákny, s očkem 
na zavěšení, délka čisticí násady cca 38 cm, vč. click připojení, 
169,- (38720063;0941)

teleskopická 
násada
  

999,-*

SADA COMBI 
CLEAN

499,-

Sušák na prádlo „Pegasus“, v modro-bílém 
provedení, délka šňůry cca 18 m, 799,- 
délka šňůry cca 15 m, 699,- (38721495;0740)

SUŠÁK 
NA PRÁDLO

799,-

Odpadkový koš, kov/plast, v různých barevných provedeních, 
objem cca 2x 30 l, Š/V/H: cca 55/66/31 cm, 3.999,- 
objem cca 3x 11 l, Š/V/H: cca 54/44/37 cm, 2.999,- 
(33940135/01-03;0134/01)

6.149,-***

ODPADKOVÝ KOŠ
3.999,-

Koš na prádlo „Flowers soft“, v bílé barvě s květinovým 
vzorem, s úchytkami pro snadné přenášení, objem cca 50 l, 249,- 
objem cca 25 l, 129,- (32940661;0658)

209,-*

KOŠ NA PRÁDLO, 
OBJEM CCA 25 L

129,-

Pro méně chaosu a více pořádku jsou 
zde úložná řešení v podobě originálních boxů. 
Naše obchodní domy nabízejí XXXL výběr 
nejen barevných provedení, ale také rozměrů 
a velikostí. Navíc v produktech od značky 
Rotho nenajdete žádné škodlivé látky. 
Všechny jsou vyrobeny z vysoce kvalitního 
plastu a z biologicky odbouratelných materiálů.

rotho

  
se spouštěcí 
automatikou

Závěsné svítidlo, kov v černé barvě s kouřovým sklem, 
8xE14 max. 40 W, Š/V/D: cca 34x120x94 cm, 7.999,- 
závěsné svítidlo, kov v černé barvě, 3xE14 max. 40 W, 
výška cca 120 cm, 3.399,- stolní svítidlo, 1xE14 max. 40 W, 
výška cca 45 cm, 1.199,- stropní svítidlo, 3xE14 max. 40 W, 
výška cca 36 cm, 3.999,- (45582693/01;0626/01;2693/02;4383/01)

349,-*

PRACHOVKA
169,-

15.250,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO
7.999,-
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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.

Saténové povlečení, 100 % bavlna satén, s květinovým vzorem nebo pruhy, na zip, cca 70x90 cm + cca 140x200 cm, 1.599,- 
vícebarevný pléd, přijemná směsová tkanina, v barevném provedení světle modrá/olivově zelená, s pruhy a třásněmi, praní max. do 30 °C, cca 150x180 cm, 999,- (30211489/01;1497/01;1498/01)

2.499,-***

SATÉNOVÉ 
POVLEČENÍ

1.599,-

Hotový závěs, 100% polyester žakár, v bílé barvě s květinovým 
vzorem, průhledný, cca 145x300 cm, cena za ks, 249,- 
cca 145x450 cm, 399,- cca 175x300 cm, 299,- cca 165x450 cm, 
449,- cca 245x300 cm, 449,- cca 245x450 cm, 549,- 
cca 145x300 cm, 249,- cca 145x450 cm, 399,- (36440255/01-08)

velký výběr rozměrů
  

799,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

249,-

Hotový závěs, 100 % polyester, neprůsvitný, vhodný pro tyč 
i kolejnici i pro venkovní použití, cca 140x300 cm, cena za ks, 
´549,- (60320029/01-03)

vhodný 
pro venkovní 
použití
  

ve 3 barvách
  

699,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

549,-

Froté série, 100 % bavlna, skládá se z: ručníku, cca 30x30 cm,  
99,- cca 30x50 cm, 129,- cca 50x100 cm, 249,- osušky, 
cca 67x140 cm, 599,- cca 100x150 cm, 799,- (33550086/02,05-06,08,
17-19,22,25,28,35,43;0443/02,05-06,08,17-19,25,28,35,43;0445/02,05-
06,08,17-19,25,28,35,43;0446/02,05-06,08,17-19,25,28,35,43;0462/
02,05-06,08,17-19,25,28,35,43;0680/01;0679/01;0682/01;0684/01)

dostupné v různých 
barvách a rozměrech
  

XXXL 
novinka
  

169,-*

RUČNÍK, CCA 30X30 CM
99,-

Ložní souprava, povlak ze 100% bavlny, výplň: 70 % peří 
a 30 % prachové peří, skládá se z: kazetové přikrývky, 
cca 140x200 cm, 1.699,- polštáře, výplň: 80 % peří 
a 20 % prachové peří, cca 70x90 cm, 649,- 
cca 40x80 cm, 399,- (79920867/01-03)

1.399,-*

POLŠTÁŘ, 
CCA 70X90 CM

649,-

3.199,-*

KAZETOVÁ PŘIKRÝVKA, 
CCA 140X200 CM

1.699,-

Vintage koberec „Amanda“, 80 % viskóza, 20 % polyakryl, 
výška vlasu cca 7 mm, cca 160x230 cm 6.499,- cca 80x150 cm, 
2.499,- cca 120x170 cm, 3.799,- cca 200x290 cm, 11.999,- 
(77590492/64,54,61,72;0494/54,61,64,72;0495/54,61,64,72;
0496/54,61,64;0320/54,60,64,72)

13.999,-***

VINTAGE 
KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

6.499,-

Orientální koberec „Twilight“, 95 % střižní vlna, 5 % polyester, 
cca 120x180 cm, 3.799,- cca 90x160 cm, 2.499,- cca 160x230 cm, 
6.499,- cca 200x300 cm, 9.999,- (43450251/60,50,53,57,64,72,96, 
99;0273/50,53,57,60,64,72,77,96,99;0299/50,53,57,60,64,72,77,96, 
99;0307/50,53,57,60,64,72,77,96,99;0351/50,53,57,60,64,72,77,96, 
99;0355/50,53,57,60,64,72,77;1431/50,53,57,60,64,72,77,96,99)

ručně tkaný
  

15.699,-*

ORIENTÁLNÍ 
KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

3.799,-

měkký a hebký povrch
  

designová varianta 
s pruhy

vícebarevný pléd, 
999,-

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

Nejlepší volba, 

TOP cena!

XXXLutz

již10x
v ČR

digestoře
      
      
      
      
      
      
      

trouby
      
      
      
      
      
      
      

A
B
C
D
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

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Všechny nabídky platí od 13. 02. do vyprodání zásob, nejdéle však do 26. 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. 

Tento 

produkt 

není dostupný 

v XXXLutz 

v Olomouci, 

Liberci a Českých 

Budějovicích.

3 LAMINÁTOVÁ 
PODLAHA, CENA ZA M²

179,-
 

s XXXL poukazem 

z titulní strany
300 Kč

ušetřete

300Kč
poukaz

při nákupu nad 1.500 Kč v těchto odděleních: 

svítidla, boutique, bytový textil, závěsy, baby a koberce

antibakteriální
  

1: Karton na stěhování, max. nosnost cca 45 kg, Š/V/H: cca 59/39/39 cm, 59,- (31990006) 2: Koš na papír, kov/železo v barvě stříbra, výška cca 35 cm, objem cca 10 l,  
129,- (71120015) 3: Laminátová podlaha, z kompozitivního dřeva v dekoru barvy dubu, tloušťka cca 6 mm, balení cca 2,92 m2, cena za m², 179,- (80680001/01)  
4: Koupelnová předložka, 2dílná sada, 100 % polyester, cca 50/80 cm + cca 50/50 cm, 269,- (89820220/01-03) 5: Anatomický polštář, předchází bolestem zad, šíje a ramen, 
 vhodné pro všechny pozice při spánku, cca 50x30 cm,  299,- (58960007/01) 6: Záclonová tyč, s vnitřní drážkou, vzhled ušlechtilé oceli, Ø cca 16 mm, délka cca 120 cm,  
cena za ks, 299,- cca 160 cm, 349,- cca 200 cm, 399,- a cca 240 cm, 499,- (82640034/01-04) 7: Koberec s vysokým vlasem „Cosy“, 100 % polyester, výška vlasu cca 12 mm, 
cca 67x110 cm, 249,- cca 80x150 cm, 399,- cca 120x160 cm, 649,- (81040137/52,54,60;0138/52,54,60;0140/52,54,60) 8: Stropní LED svítidlo, kov/plast v bílé barvě, vč. stmívače  
a měniče barev, efektu hvězdné oblohy a dálkového ovladače, 12 W LED, 770/990 lm, 3000 K, Ø cca 28 cm, 444,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit 
(82270940/01) 9: Stropní LED svítidlo, kov/plast, kombinace barev bílé a černé, s matným vzhledem, 24 W LED, 1370/2950 lm, 3000 K, cca 35x57 cm, 699,-
nebo v barvě hliníku, 24 W LED, 1930/3200 lm, 3000 K, cca 35x57 cm, 699,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82270941/01,03)

ve 3 barvách
  

4 KOUPELNOVÁ 
PŘEDLOŽKA, 
2DÍLNÁ SADA

269,-

399,-*

5 ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ

299,-

259,-*

2 KOŠ NA PAPÍR

129,-
1 KARTON NA STĚHOVÁNÍ

59,-

 
• včetně nosníků a koncovek 
• k dostání v různých délkách
 

1.399,-*

6 ZÁCLONOVÁ TYČ, 
DÉLKA CCA 120 CM

299,-

ve 3 barvách
  

669,-*

7 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, CCA 67X110 CM

249,-
8 STROPNÍ LED SVÍTIDLO

444,-
2.199,-*

9 STROPNÍ LED SVÍTIDLO

699,-

Š/V/H: cca 59/39/39 cm
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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
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