
Naše nejlepší ceny!
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25 %
Ušetřete až

400

1) Bližší informace 
na straně 2.
2+3) Bližší informace 
na straně 4.

při nákupu  nad 2.000 Kč v odděleních: 
svítidla, dekorace, potřeby pro domácnost, 
bytový textil, závěsy, baby a koberce400,- 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 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 kombinovat s jiným poukazem. Akce se nevztahuje  
na služby, zboží označené Online Only a značku Stokke. Platí od 27. 02. do 13. 03. 2023. V e-shopu akce platí 
27. 02. - 12. 03. 2023. LCZ02-3-c.

XXXL poukaz

při nákupu nábytku 
nad 40.000 Kč 1)

L
C

Z
0

2-
3-

c

10.000,-
10.000

1.000XXXL poukaz

při nákupu nábytku značek Carryhome, 
HOM'IN nebo Ti‘me nad 10.000 Kč 2)

1.000,-
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5.500XXXL poukaz

při nákupu nábytku 
nad 25.000 Kč 1)

L
C

Z
0

2-
3-

c

5.500,-
3.000XXXL poukaz

3.000,-
při nákupu nábytku 
nad 15.000 Kč 1)
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BN010

XXXL výběr máte jen v XXXLutz - jedničce mezi nábytkáři! 

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

XXXLutz, váš specialista na ložnice!

Naše nejlepší ceny!

 

5%3)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
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EXTRA
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nízké ceny

Ložnice v dekoru barvy dubu, skládá se z postelové sestavy, 
s čalouněným záhlavím se vzhledem kůže v šedé barvě, vč. 2 nočních 
stolků s úložnou zásuvkou, plocha lůžka cca 180x200 cm, Š/V/H: cca 302/92/210 cm, 13.999,- sada úložných boxů, 2dílná, 
s kolečky pro snadnou manipulaci, Š/V/H: cca 141/20/61 cm, místo 9.100,-* 3.333,- skříň s posuvnými dveřmi, 3dveřová, 
se 6 zásuvkami, vč. vnitřního vybavení skříně zahrnujícího 3 šatní tyče a 3 vkládací police, Š/V/H: cca 270/210/65 cm, 
místo 46.500,-* 18.999,- paspartového rámu, Š/V/H: cca 273/213/12 cm, místo 7.400,-* 2.499,- komody, se 6 zásuvkami 
s kovovou úchytkovou lištou v barvě hliníku, Š/V/H:cca 130/83/41 cm, místo 15.200,-* 5.499,- zabudovaný LED světelný 
zdroj nelze vyměnit (17870316/03-04,06,02,05)

*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) 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, 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. Nelze kombinovat s jiným poukazem. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, zboží označené Online Only a značky Stokke, Carryhome, 
HOM‘IN, Ti‘me, Voglauer a Biohort. Platí od 27. 02. do 13. 03. 2023. V e-shopu akce platí 27. 02. - 12. 02. 2023. 2+3) Bližší informace na straně 4.

46.500,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 270 CM

18.999,-
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XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

Naše nejlepší ceny!

včetně 
• úložného prostoru 
• lamelového roštu
  

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.999,-

plocha lůžka 
cca 140x200 cm, 

12.999,-

vč. úložného 
prostoru
  

  
vč. LED 
osvětlení

POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

13.999,-
komoda, 5.499,-

sada úložných boxů, 
2dílná, 3.333,-

Čalouněná postel, s látkovým potahem 
v antracitové barvě, čalouněné čelo postele, 
vč. lamelového roštu a úložného prostoru, plocha 
lůžka cca 180x200 cm, Š/V/H: cca 188/124/226 cm, 
16.999,- čalouněná postel, s látkovým potahem 
ve fialové barvě, vč. úložného prostoru, lamelový 
rošt za příplatek, plocha lůžka cca 140x200 cm, Š/V/H: 
cca 148/124/214 cm, 12.999,- deka, dekorační polštáře 
za příplatek (26480098/07,03)

 

na sortiment 

značek Carryhome, 

HOM‘IN a Ti‘me 

s poukazem 

z titulní strany!

1.000 Kč
sleva

2)

  

10.000 Kč 

při nákupu 

nábytku
 s poukazy z titulní 

strany!

1)Ušetřete až

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

   
0

2 
/ 0

3
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XXXL výběr nových modelů sedacích souprav!

*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 2. 2) 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, 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. Nelze kombinovat s jiným poukazem. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, zboží označené Online Only a značky Stokke, Voglauer a Biohort. Platí od 27. 02. do 13. 03. 2023. 
V e-shopu sleva platí 27. 02. - 12. 03. 3) 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!

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

Naše nejlepší ceny!

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené 
variantě, plocha lůžka cca 124x179 cm, Š/V/H: cca 279/75/210 cm, 22.990,- taburet; deka a dekorační polštáře za příplatek (29610043/28-29)

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelné opěrky hlavy  
• nastavení područky
  

SEDACÍ SOUPRAVA

22.990,-
XXXL výběr látek

inspirace

pro obývací

pokoje
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NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA

nízké ceny

Naše nejlepší ceny!

XXXL výběr látek

nízké ceny

Sedací souprava s látkovým potahem v šedomodré
 barvě, velký výběr látek za individuální cenu, lze montovat 
i zrcadlově obráceně, nohy v černé barvě, plocha lůžka 
cca 135x200 cm, cca 240x179 cm, 14.999,- deka 
a dekorační polštáře za příplatek (08120063/01)

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelných  
 opěrek hlavy
  

40.040,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

14.999,-

  

10.000 Kč 

při nákupu 

nábytku
 s poukazy z titulní 

strany!

1)Ušetřete až

 

na sortiment 

značek Carryhome, 

HOM‘IN a Ti‘me 

s poukazem 

z titulní strany!

1.000 Kč
sleva

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

   
0

4 
/ 0

5
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XXXLutz, váš specialista na obývací pokoje!

Naše nejlepší ceny!

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na straně 2. 2+3) Bližší informace na straně 4.

Obývací stěna v dekoru dub artisan s prvky v matné šedé barvě, skládá se z: TV dílu se 2 dvířky a 1 zásuvkou, 
Š/V/H: cca 187/51/41 cm, 3.999,- vitríny, se 2 dvířky a 2 zásuvkami, skleněné police, Š/V/H: cca 92/205/41 cm, 7.999,- 
osvětlení, pro instalaci do vitríny, 2x 0,24 W, 7,2 lm, 6500 K, 799,- nástěnné police, se šířkou cca 187 cm,  1.099,- 
konferenčního stolku, s odkládací přihrádkou a zásuvkou s bezúchytkovým otevíráním, Š/V/D: cca 60/40/110 cm, 4.199,- 
a komody, se 2 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 142/86/41 cm, 5.199,- osvětlení za příplatek (06870423/01-02,06,03-05)

2.427,-*

NÁSTĚNNÁ POLICE
1.099,-

9.155,-*

TV DÍL

3.999,-

konfereční stolek, 4.199,-

komoda, 5.199,-

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

LCZc0-LCZ02-3-c-06-07__@__2__@2__006   6LCZc0-LCZ02-3-c-06-07__@__2__@2__006   6 03.02.2023   17:44:0803.02.2023   17:44:08



nízké ceny

Naše nejlepší ceny!

18.753,-*

VITRÍNA

7.999,-
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Jídelní stůl, z masivu divokého dubu, olejovaný 
povrch, průběžné lamely, cca 80x80 cm, výška
cca 76 cm, 2.599,- židle, s látkovým potahem 
v hnědé nebo černé barvě, max. nosnost 
do cca 120 kg, Š/V/H: cca 45/86/52 cm, cena za ks, 
1.199,- (27480079/02;11250040/02,04)

  
z masivu 
divokého 
dubu

ŽIDLE, CENA ZA KS

1.199,-

6.318,-*

JÍDELNÍ STŮL

2.599,-

  

10.000 Kč 

při nákupu 

nábytku
 s poukazy z titulní 

strany!

1)Ušetřete až

 

na sortiment 

značek Carryhome, 

HOM‘IN a Ti‘me 

s poukazem 

z titulní strany!

1.000 Kč
sleva

2)

L
C

Z
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c

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

   
0

6 
/ 0

7
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1) 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. Po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy  
poskytnuty. Poukaz 10.000 Kč na příští nákup získáte, pokud konečná cena plánované kuchyně po slevě bude nad 65.000 Kč. Akce platí pouze v obchodních domech. Akce platí 27. 02. - 02. 03.  
a 06. - 09. 03. 2023. 2) 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.

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

Vestavná kuchyně v keramické šedé barvě, velký výběr předních stran a korpusů 
za individuální cenu, 54.990,- bez osvětlení a spotřebičů; dřez a armatura za příplatek (04530667/19)

XXXL výběr předních stran a korpusů

Vestavná kuchyně v dekoru magnolie, velký výběr předních stran a korpusů za individuální 
cenu, 44.990,- bez osvětlení a spotřebičů; dřez a armatura za příplatek (18710327/35)

XXXL výběr předních stran a korpusů

67.320,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

44.990,-

122.500,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

54.990,-
 

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%2)

1.000 

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)

na další nákup10.000 Kč
1)
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 3+4) Bližší informace na straně 4.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Kancelář v dekoru dub artisan s prvky v grafitové barvě, skládá se z: psacího stolu, Š/V/H: cca 125/75/55 cm, 3.999,- rohového psacího stolu, Š/V/H:  
cca 180/75/140 cm, 6.999,- komody, Š/V/H: cca 168/90/40 cm, 5.999,- a regálu, se 2 dvířky, Š/V/H: cca 92/159/40 cm, 4.999,- se 4 dvířky, Š/V/H: cca 92/158/40 cm,   
3.699,- (11700012/01-04;9997/59) 2: Série komod v dekoru dub artisan, kovové úchytky v černé barvě, skládá se z: komody, Š/V/H: cca 91/93/42 cm, 2.299,- Š/V/H:  
cca 136/93/42 cm, 3.599,- široké komody, Š/V/H: cca 182/93/42 cm, 3.999,- a nízké komody, Š/V/H: cca 160/52/50 cm, 2.299,- (14160003/01-04) 3: Předsíň, 4dílná,  
v bílé barvě s prvky v dekoru dub wotan, skládá se z: botníku s dvířky a zásuvkou, Š/V/H: cca 58/95/40 cm, 2.599,- se 2 dvířky a zásuvkou, Š/V/H: cca 74/95/40 cm, 
3.999,- šatní skříně, Š/V/H: cca 58/205/40 cm, 3.199,- šatního panelu, s šatní tyčí a 3 háčky, Š/V/H: cca 69/180/30 cm,  2.899,- šatní lavice, Š/V/H: cca 63/42/40 cm,  
1.199,- a nástěnného zrcadla, cca 58x74 cm, 999,- (01960135/01,05,04,03,06,02) 4: Koupelna v kombinaci dekoru dubu a bílé barvy, kovové úchytky, skládá se z: vysoké 
skříňky, Š/V/H: cca 25/189/20 cm, 2.599,- skříňky pod umyvadlo, Š/V/H: cca 55/56/33 cm, 1.899,- skříňky se zrcadlem, Š/V/H: cca 55/70/20 cm, 2.999,- spodní 
skříňky, Š/V/H: cca 25/82/20 cm, 1.999,- horní skříňky, Š/V/H: cca 25/63/20 cm, 1.499,- (19770354/01-05,08-10)

XXXL 
novinka
  

4.556,-*

2 NÍZKÁ KOMODA, ŠÍŘKA CCA 160 CM

2.299,-
16.686,-*

1 ROHOVÝ PSACÍ STŮL

6.999,-

5.455,-*

2 KOMODA, 
ŠÍŘKA CCA 91 CM

2.299,-

8.675,-*

2 ŠIROKÁ KOMODA, 
ŠÍŘKA CCA 182 CM

3.999,-
7.387,-*

2 KOMODA, 
ŠÍŘKA CCA 136 CM

3.599,-
10.725,-*

1 REGÁL
4.699,-12.353,-*

1 KOMODA
5.599,-

 

5%3)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
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cenu
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vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

5.399,-*

4 SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

1.899,-

7.272,-*

4 VYSOKÁ 
SKŘÍŇKA

2.599,-

10.393,-*

4 SKŘÍŇKA 
SE ZRCADLEM

2.999,-

nástěnné 
zrcadlo 999,-
  

botník, 2.599,- botník, 3.999,-

6.815,-*

3 ŠATNÍ PANEL
2.899,-

7.809,-*

3 ŠATNÍ SKŘÍŇ
3.199,-

3.544,-*

3 ŠATNÍ LAVICE

1.199,-

 

na sortiment 

značek Carryhome, 

HOM‘IN a Ti‘me 

s poukazem 

z titulní strany!

1.000 Kč
sleva

4)

ZDARMA    
0

8 
/ 0

9
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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.

1.229,-*

5 ZÁVĚSNÉ 
SVÍTIDLO

899,-

2.309,-*

5 ZÁVĚSNÉ 
SVÍTIDLO

1.499,-

8.399,-*

3 TKANÝ KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

2.499,-

v různých 
rozměrech 
a barvách
  

barevné varianty

cca 39x28x22 cm, 199,-

cca 39x28x16 cm, 149,-

neprůhledný
  

189,-*

6 ÚLOŽNÝ BOX, 
CCA 28X22X15 CM

99,-

599,-*

2 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

299,-

1: Hovězí kůže, 100 % hovězí kůže, výška vlasu cca 2 mm, cca 2-3 m², cena za ks, 2.499,- cca 3-5 m², 3.499,- (57220001/01;0002/01) 2: Hotový závěs, 100 % polyester,  
zatemňovací, cca 140x300 cm, cena za ks,  299,- (64350010/02,04) 3: Tkaný koberec „Marble“, 65 % polypropylen, 35 % polyester, výška vlasu cca 12 mm,  
cca 160x230 cm, 2.499,- cca 80x150 cm, 899,- cca 120x170 cm, 1.399,- (77590227/64,54,60;0290/54,60,64;0338/54,60,64) 4: Stropní LED svítidlo, dřevo a plastový kryt v barvě  
opálu, 1x24 W LED, 170-1350/225-1960 lm, 3000-6000 K, Ø cca 40 cm, 2.299,- 1x12 W LED, 1400/1500 lm, 2700-6500 K, cca 30x30 cm, 1.499,- zabudovaný  
LED světelný zdroj nelze vyměnit (45583237/01;4583/01) 5: Závěsné svítidlo, černý kov/masiv dubového dřeva, 1xE27 max. 60 W, cca 30x110 cm, 899,- 3xE27 max. 60 W,  
cca 66x110 cm, 1.499,- 3xE27 max. 40 W, cca 66x60 cm, 1.299,- stropní svítidlo, 1xE27, max. 60 W, výška cca 23 cm, 799,- (57830053/01;0054/01;82271029/01;57830053/02)  
6: Úložný box, plastový, včetně víka, cca 28x22x15 cm, 99,- cca 39x28x16 cm, 149,- cca 39x28x22 cm, 199,- (35280039/05,04,03,02,01;0038/05,04,03,02,01;0022/05,04,03,02,01)

1.499,-

3.670,-*

4 STROPNÍ LED SVÍTIDLO
2.299,-

pravá 
kůže
  

Linea Natura 

Dodejte svému domovu jedinečný 
doplněk v podobě pravé hovězí kůže 
od LINEA NATURA. Hovězí kůže ladí 
s mnoha různými styly zařízení a tvoří 
krásný kontrast k dřevěným podlahám 

nebo dlaždicím. S výškou vlasu 
cca 2 mm se kůže snadno udržuje 

v čistotě a je stále příjemně měkká.

5 STROPNÍ SVÍTIDLO

799,-

1 HOVĚZÍ KŮŽE, CENA ZA KS

2.499,-

Naše nejlepší ceny!
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 1) Bližší informace na titulní straně.

L
C

Z
0

2-
3-

c

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

průhledné
  

60dílná 
sada
  

7: Ložní sada, potah 100 % bavlna, výplň polyester, celoroční přikrývka, se 3 tepelnými body, hmotnost výplně cca 770 g, cca 140x200 cm, cena za ks, 999,-  
výplň cca 770 g, cca 140x220 cm, 1.599,- výplň cca 1000 g, cca 200x200 cm, 2.199,- letní přikrývka, potah 100 % bavlna, výplň polyester/duté vlákno, s 1 tepelným 
bodem, cca 140x200 cm, 899,- cca 140x220 cm, 1.399,- cca 200x200 cm, 1.599,- zimní přikrývka, potah 100 % bavlna, výplň polyester, extra teplá s 5 tepelnými 
body, hmotnost výplně cca 1000 g, cca 140x200 cm, 1.399,- se 4 tepelnými body, cca 140x200 cm, 2.199,- polštář, potah 100 % bavlna, výplň polyester, cca 70x90 cm,  
699,- cca 40x60 cm, 449,- cca 40x80 cm, 549,- (32840086/01;0089/01;0090/01;0012/01-03;0143/01;0092/01;0039;0145/01;0094/01) 8: Sada povlečení, 2dílná, 70 % bavlna,  
30 % polyester, s potiskem, na zip, cca 70x90 cm + cca 140x200 cm, 399,- (59590089/01-04) 9: Prostěradlo na postel boxspring, 95 % bavlna, 5 % elastan, výška okraje  
cca 40 cm, cca 90-100x190-220 cm, 549,- cca 180-200x200-220 cm, 799,- (49960017/01-04;0018/01-04) 10: Sada sklenic, 12dílná, malé sklenice, objem cca 120 ml  
a sklenice na longdrink, objem cca 200 ml,  299,- karafa za příplatek (38131855) 11: Kombinovaná souprava, 28dílná, bílý porcelán, skládá se ze: 4 hlubokých, mělkých  
a dezertních talířů, 4 šálků na kávu s podšálky, 4 hrnků na kávu a 4 misek na müsli, 1.749,- (36290051) 12: Sada příborů, 60dílná, z ušlechtilé oceli, nože z čepelové oceli,  
v dárkové krabici, vhodná do myčky nádobí, pro 12 osob, 1.499,- (35010368)

• vlnkové prošívání 
• měkká a příjemná 
• k dostání také  
 ve větších velikostech
  

1.499,-*

7 POLŠTÁŘ, 
CCA 70X90 CM

699,-
savé a prodyšné
  

849,-*

9 PROSTĚRADLO 
NA POSTEL BOXSPRING

549,-

ve 4 barvách
  

• nemačkavé 
• měkké a hebké 
• neklouzá z matrace
  

4.999,-*

11 KOMBINOVANÁ 
SOUPRAVA, 28DÍLNÁ

1.749,-

10 SADA SKLENIC, 
12DÍLNÁ

299,-

2.299,-*

7 CELOROČNÍ 
PŘIKRÝVKA, 
CCA 140X200 CM

999,-

2.999,-*

12 SADA PŘÍBORŮ, 60DÍLNÁ
1.499,-

1.399,-*

7 POLŠTÁŘ, 
CCA 40X80CM

549,-

Naše nejlepší ceny! RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

1.199,-*

8 SADA POVLEČENÍ, 
2 DÍLNÁ

399,-

 

s XXXL poukazem 

z titulní strany
400 Kč

ušetřete

400

při nákupu  nad 2.000 Kč v oddělenich: 

svítidla, dekorace, potřeby pro mácnost, 

bytový textil, závěsy, baby a koberce400,-XXXL poukaz

LC
Z

0
2-

3-
c

1)    
10

 / 
11
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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 ,,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.

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

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v bílé barvě, velký výběr kůží 
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 224x280 cm, 
47.990,- taburet, deka a dekorační polštáře za příplatek (01370118/01-02)

XXXL výběr kůží

 
Top značky 
za top ceny

Obývací pokoj v bílém provedení s vysokým leskem / dekor dubu v barvě grafitu, skládá se ze: 
TV dílu, Š/V/H: cca 90/50/49 cm, 11.999,- závěsné vitríny, Š/V/H: cca 45/144/36 cm,  14.999,- 
závěsného dílu, Š/V/H: cca 240/42/79 cm, 28.999,- nástěnného panelu, Š/V: cca 165/109 cm, 
10.999,- komody, Š/V/H: cca 183/85/40 cm, 37.999,- 

20.894,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
11.999,-

39.370,-*

PSACÍ STŮL
22.999,-

 
Nábytek vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier@xxxlutz.com

tel.: 

+420 242 242 200

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

3místná pohovka, pravá kůže v černé barvě, velký výběr látek a kůží za individuální 
cenu, kovové nohy v barvě chromu, Š/V/H: cca 236/67/96 cm, 41.999,- 
křeslo, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, Š/V/H: cca 91/67/96 cm, 
 24.999,- taburet, deka a dekorační polštáře za příplatek (15810332/01-02)

pravá 
kůže
  

96.235,-*

3MÍSTNÁ POHOVKA
41.999,-

56.810,-*

KŘESLO
24.999,-

Jídelna, z masivu starodřeva dubu, skládá se z: jídelního stolu, cca 200x100 cm, výška cca 77 cm, 
36.999,- židle, s potahem z kůže, cena za ks, 9.999,- komody sideboard, Š/V/H: cca 192/82/52 cm, 
54.990,- vitríny, Š/V/H: cca 64/194/43 cm, 39.999,- vitríny, Š/V/H: cca 61/194/42 cm, 39.999,- 
bez osvětlení; rozkládací funkce a doplňkový nábytek za příplatek (01420040/05-06,01-03)

sideboard 54.990,-

pravá 
kůže
  

78.455,-*

JÍDELNÍ STŮL
36.999,-

21.505,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
9.999,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, v bílé barvě se skleněnou deskou, středový 
podstavec v barvě nerez oceli, cca 180-220x90 cm, výška cca 76 cm, 14.999,- 
houpací židle, s látkovým potahem v šedé barvě, nohy z nerezové oceli, 
Š/V/H: cca 46/96/59 cm, cena za ks, 1.999,- (19710054/01;24030002/02)

rozložitelný až do cca 220 cm
  

30.975,-*

JÍDELNÍ STŮL
14.999,-

5.255,-*

HOUPACÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

1.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v barvě stříbra, velký výběr látek za individuální 
cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 189x320 cm, 39.999,- 
opěrka hlavy; dekorační a bederní polštáře za příplatek (15810268/01-02)

XXXL výběr látek

96.615,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
39.999,-

XXXL výběr kůží

Ložnice, skládá se z: postele boxspring s látkovým potahem v petrolejové nebo antracitové barvě, 
velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 34.999,- skříně s posuvnými 
dveřmi, Š/V/H: cca 298/240/68 cm, 37.999,- matrace, cca 90x200 cm, 11.111,- osvětlení; noční 
stolek, pasparta a lůžkoviny za příplatek (28730021/01,15;05310052/54;13770103/03-04,07-08)

XXXL výběr látek

včetně 
• 5zónové matrace 
• topperu z PUR pěny
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XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

* Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
** Dosavadní prodejní cena. 

L
C

Z
0

2-
3-

c

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

104.192,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
47.990,-

včetně 
• lamelového roštu  
• taštičkové matrace 
• úložného prostoru
  

Obývací pokoj v dekoru antracitové barvy a s prvky trámového dubu, skládá se z:
TV dílu, Š/V/H: cca 228/74/46 cm, 34.999,- nástěnného panelu, v levém nebo pravém provedení, 
Š/V/H: cca 146/187/41 cm, 31.999,- konferenčního stolku, cca 44x75 cm, výška cca 75 cm, 24.999,- 
cca 75x125cm, výška cca 44 cm, 29.999,- komody, Š/V/H: cca 179/95/49 cm, 32.999,- bez osvětlení 
(01120132/93-95,85,16,14,96-97)

77.453,-*

TV DÍL
34.999,-

70.591,-*

NÁSTĚNNÝ PANEL
31.999,- 54.600,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
24.999,-

Postel boxspring s látkovým potahem v barvě stříbra, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 21.999,- deka, polštáře 
a noční stolek za příplatek (28730016/09)

57.380,-*

POSTEL BOXSPRING, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

21.999,-
XXXL výběr látek

konferenčního stolku Š/V/H: cca 100/40/75 cm, 11.999,- 
regálu, Š/V/H: cca 237/251/55 cm, 84.999,-
psacího stolu, šířka cca 93 cm, 22.999,- (19830348/01-08)

19.282,-*

TV DÍL
11.999,-

24.552,-*

ZÁVĚSNÁ 
VITRÍNA

14.999,-

Postel boxspring s látkovým potahem v antracitové barvě se vzhledem kůže, velký výběr látek 
za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 49.999,- noční stolek, Š/V/H: cca 50/60/43 cm,  
8.999,- přehoz přes postel, cca 180x200 cm, 5.999,- polštář, cca 70x45 cm, 1.499,- 
cca 45x45 cm, 999,- deka a dekorační polštáře za příplatek (28730099/02,12,08-09,11)

134.719,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

49.999,-

Ložnice, skládá se z: čalouněné postele s látkovým potahem v kombinaci modré 
a šedé barvy, velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 
37.999,- osvětlení, pasparta; noční stolek a lůžkoviny za příplatek (28730022/01)

XXXL výběr látek ČALOUNĚNÁ POSTEL, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

37.999,-

90.266,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

34.999,-

95.609,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI
37.999,-

vč. vnitřního členění
  

taštičková matrace, 
cca 90x200 cm, 11.111,-

matrace z PUR pěny, 
cca 90x200 cm, 11.111,-

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

   
12
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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.

Koupelna v dekoru dub riviera, kovové úchytky v barvě chromu, skládá se ze: skříňky s umyvadlem, šířka cca 82 cm, 4.999,- 
midi skříňky, Š/V/H: cca 30/142/33 cm, 2.799,- spodní skříňky, Š/V/H: cca 30/72/33 cm, 1.499,- horní skříňky, Š/V/H: cca 30/70/20 cm, 1.299,- 
skříňky se zrcadlem, Š/V/H: cca 75/70/20 cm, 3.299,- bez armatury a odtokové soupravy (19770164/01-05)

15.166,-*

SKŘÍŇKA S UMYVADLEM
4.999,-

  
vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení

9.435,-*

SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM
3.299,-

7.490,-*

MIDI SKŘÍŇKA
2.799,-

Psací stůl, z masivu bukového dřeva, olejovaný povrch, 
Š/V/H: cca 120/75/65 cm, 2.999,- kancelářské křeslo, 
s látkovým potahem v černé nebo šedé barvě, se vzhledem kůže, 
cena za ks, 2.999,- (27480081/01;23810048/01-02)

max. nosnost 
do cca 120 kg
  

Psací stůl, v bílé barvě s vysokým leskem, rám z ušlechtilé 
oceli, Š/V/H: cca 140/76/60 cm, 4.999,- otočná židle, 
s látkovým potahem a síťovinou v černé barvě, cena za ks, 
3.999,- (27980005/01;07880003/01)

vysoký 
lesk
  

max. nosnost 
do cca 140 kg
  

Komoda, kombinace bílé barvy a tvrzeného skla, 
kovové úchytky, Š/V/H: cca 135/99/40 cm, 9.999,- 
široká komoda, Š/V/H: cca 180/99/40 cm, 11.999,- 
(15340023/31,41)

Pohovka, s látkovým potahem v zelené barvě, sametový 
vzhled, nohy z masivu buku, Š/V/H: cca 273/85/110 cm, 19.999,- 
vitrína, z masivu mangového dřeva, v antickém stylu, 
Š/V/H: cca 100/210/46 cm, 16.999,- deka a dekorační 
polštáře za příplatek (18770444/01;16540023/01)

Předsíň v dekoru dubu a bílé barvy, kovové úchytky, 
skládá se z: botníku, Š/V/H: cca 120/115/34 cm, 4.499,- 
nástěnného zrcadla, cca 120x65 cm, 1.399,- 
šatní lavice, Š/V/H: cca 80/42/38 cm, 1.799,- 
šatního panelu, Š/V/H: cca 80/115/28 cm, 1.999,- 
a šatní skříně, Š/V/H: cca 60/190/40 cm, 4.299,- 
(10270004/01-05)

14.193,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ
4.299,-

14.649,-*

BOTNÍK
4.499,-

12.159,-*

PSACÍ STŮL
4.999,-

8.945,-*

OTOČNÁ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

3.999,- 49.586,-*

POHOVKA
19.999,-

30.144,-*

ŠIROKÁ KOMODA, 
ŠÍŘKA CCA 180 CM

11.999,-
25.709,-*

KOMODA, ŠÍŘKA 
CCA 135 CM

9.999,-
7.809,-*

KANCELÁŘSKÉ 
KŘESLO, CENA ZA KS

2.999,- 6.507,-*

PSACÍ STŮL
2.999,-

s vysokým 
leskem
  

Šatna z masivu dubu s olejovaným povrchem, 
kovová konstrukce v černé barvě, skládá se ze: 
šatní lavice, Š/V/H: cca 120/45/40 cm, 3.299,- 
Š/V/H: cca 100/45/40 cm, 2.299,- nástěnného zrcadla, 
cca 40x120 cm, 1.699,- a šatního panelu, cca 14x120 cm, 999,- 
cca 35x120 cm, 1.699,- (27480104/01-05)

šatní lavice, 
2.299,-

XXXL 
novinka
  

7.525,-*

ŠATNÍ LAVICE
3.299,-

3.833,-*

NÁSTĚNNÉ 
ZRCADLO

1.699,-

Pro příjemný start do nového 
dne je tu moderní koupelnový nábytek 
XORA. Variabilní koupelnové skříňky 
poskytují dostatečný úložný prostor
pro veškeré koupelnové drobnosti. 
Dopřejte si elegantní koupelnový 

nábytek XORA s nádechem luxusu.

 
Nábytek vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier@xxxlutz.com

tel.: 

+420 242 242 200

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

4.560,-*

SPODNÍ SKŘÍŇKA
1.499,-

3.618,-*

HORNÍ 
SKŘÍŇKA

1.299,-
XXXL 

FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%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.

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, 2.999,- (67810970)

SADA HRNCŮ, 
9DÍLNÁ

2.999,-

Stropní LED svítidlo, v provedení kovu a opálového akrylu, 
s prvky v barvě grafitu, 23,8 W LED-SMD, 1500/2550 lm, 
2700-4000-6500 K, cca 45x45 cm, 1.499,- 
23,8 W LED-SMD, 1500/2550 lm, 2700-4000-6500 K, 
cca 20x80 cm, 1.499,- zabudovaný LED světelný zdroj 
nelze vyměnit (81810741/01-02)

3.099,-*

STROPNÍ LED SVÍTIDLO
1.499,-

• nerezavějící 
• dno TransTherm
  

Tato jedinečná sada hrnců vám umožní 
dosáhnout kulinářského umění  
na profesionální úrovni. Dopřejte  
si i vy radost a požitky z domácího 
vaření s dokonalými pomocníky  
od značky WMF. Sada je vyrobena  
z Cromarganu®, který je stejně elegantní 
jako odolný a velmi snadno se udržuje.
  

WMF

Hotový závěs, 100 % polyester, s potiskem s dekorem listů, vhod-
ný pro tyč a kolejnici, vč. vícefunkční pásky, cca 140x245 cm, cena 
za ks, 299,- (76960312/01-04)

poloprůhledný
  

v 4 barvách
  

699,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

299,-

Sada pánví „PermaDur 
Advance“, 2dílná, z nerezové oceli, 
pánev o Ø cca 24 cm a Ø cca 28 cm, 
2.499,- (67810969)

• neobsahuje PFOA 
• dno TransTherm
  

SADA PÁNVÍ, 
2DÍLNÁ

2.499,-

Sada koupelnových koberců, 2dílná, 100 % polyakryl, 
vhodné pro podlahové topení, protiskluzové, cca 85x55 cm 
+ cca 50x50 cm, 1.399,- sada ručníků a osušek, 4dílná, 
100 % froté bavlna, s bordurou, skládá se ze 2 ručníků 
cca 50x100 cm a 2 osušek cca 70x140 cm, 899,- 
(33421882/01-05;1825/01,03-05)

1.999,-*

SADA RUČNÍKŮ 
A OSUŠEK

899,-

2.299,-*

SADA 
KOUPELNOVÝCH 
KOBERCŮ

1.399,-

Mako-saténové povlečení, 100 % bavlna, potištěné 
s kašmírovým vzorem, na zip, povlak na polštář cca 70x90 cm 
a povlak na přikrývku cca 140x200 cm, 1.599,- 
nebo povlak na polštář cca 70x90 cm a povlak na přikrývku 
cca 140x220 cm, 1.899,- (32730516/01-02;0517/01-02)

• příjemné na pokožku 
• snadno se žehlí
  2.699,-***

MAKO-SATÉNO-
VÉ POVLEČENÍ

1.599,-

interier@xxxlutz.com

Orientální koberec „Rainbow“, 80 % ovčí střižní vlna, 
20 % bavlna, výška vlasu cca 12 mm, cca 120x180 cm, 2.999,- 
cca 70x140 cm, 1.499,- cca 90x160 cm, 1.999,- 
cca 160x230cm, 5.499,- (43450442/60,50,53,57,
64,72,76-77,96,99;1434/50,53,57,60,64,72,76-77,96)

ručně tkané
  

9.399,-*

ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

2.999,-

   
14

 / 
15
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x) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně xx.

highlights highlights 
týdne!týdne!

XXXLutz

již10x
v ČR

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

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

Všechny nabídky platí od 27. 02. do vyprodání zásob, nejdéle však do 12. 03. 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 titulní straně.

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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s XXXL poukazem 

z titulní strany
400 Kč

ušetřete

výběr z různých 
designů
  

ruční 
výroba
  

běhoun 
na stůl, 
199,-

tvarově stabilní
  

dostupné 
v různých 
barvách
  

ručně 
vyrobené
  

1: Dekorační ozdoba, porcelánová s vysokým leskem, se šnůrkou na zavěšení, dostupná ve 2 velikostech, s výškou cca 3 cm nebo cca 4 cm, 19,- (83980022;0050)  
2: Kytice umělých tulipánů, svazek obsahuje 7 umělých květů, dostupné v různých barevných variantách, výška cca 35 cm, cena za svazek, 99,-  
(27440934/01;0746;0935/01;0936/01) 3: Dekorační srdce, z ratanu/slámy a přírodních materiálů, ručně vyrobené, cca 19x25 cm, cena za ks, 129,- (82020193) 4: Potah na polštář, 
100 % polyester, s velikonočním nebo jarním motivem, cca 45x45 cm, cena za ks, 189,- (36210248/01;0249/01;0250/01) 5: Potah na polštář, 100 % polyester, s květinovým  
vzorem, na zip, tvarově stabilní, snadno se žehlí, cca 40x60 cm, cena za ks, 199,- (36210238/01-02;0239/01-02) 6: Velikonoční věnec, z březového dřeva/textilu a přírodních  
materiálů, výška cca 11 cm, Ø cca 37 cm, 399,- (82020113) 7: Dekorační polštář, 100 % polyester, dostupné v různých barvách, na zip, cca 50x50 cm, cena za ks, 349,- 
(41180748/01-10) 8: Patrový stojan, potištěný porcelán s pochromovaným držadlem v barvě stříbra, dvoupatrový, Ø spodní části stojanu cca 23 cm, 499,- šálek na kávu,  
z potištěného porcelánu, objem cca 320 ml, 169,- sada šálků na kávu, 2dílná, 329,- (84070057;0002;0016) 9: Trpaslík s lucernou, keramický, dostupný v pastelových  
barvách, výška cca 31 cm, cena za ks, 499,- (27440933/01)

dostupné 
v 5 barvách
  

dostupné 
ve 2 rozměrech
  

dostupné 
v 10 barvách
  

XXXL 
novinka
  

649,-*

7 DEKORAČNÍ POLŠTÁŘ

349,-

899,-*

8 PATROVÝ STOJAN

499,-

299,-*

8 ŠÁLEK NA KÁVU

169,-
1.199,-*

9 TRPASLÍK S LUCERNOU

499,-

899,-*

6 VELIKONOČNÍ 
VĚNEC

399,-

329,-*

5 POTAH NA POLŠTÁŘ

199,-

329,-*

4 POTAH NA POLŠTÁŘ

189,-

329,-*

3 DEKORAČNÍ 
SRDCE, CENA ZA KS

129,-

199,-*

2 KYTICE UMĚLÝCH 
TULIPÁNŮ

99,-
29,-***

1 DEKORAČNÍ OZDOBA

19,-

400

při nákupu  nad 2.000 Kč v oddělenich: 

svítidla, dekorace, potřeby pro mácnost, 

bytový textil, závěsy, baby a koberce400,-XXXL poukaz
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