
22 %1)

sleva

na celý 
váš nákup

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

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
1+2) 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)

na příští nákup
10.000 Kč2)

XXXL výběr máte jen v XXXLutz - jedničce mezi nábytkáři! 

24/ 7 e-shop xxxlutz.cz

Red Shopping Days!
zahradního nábytku 

oddělení

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

Brownie
nahřátý čokoládový koláč s vanilkovou 
zmrzlinou a domácí šlehačkou

69,-*

49,-

Grilovaný vepřový steak na houbové 
omáčce, restovaná slanina, vaječné špecle

199,-*

139,-

Kuřecí Gyros pánev 
grilované kuřecí nudličky podávané s tzatziki,
zelným salátem a křupavými hranolky 

189,-*

119,-

Penne se sýrovou omáčkou, 
listovým špenátem a cherry rajčaty

169,-*

89,-

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)

22 %1)

sleva

na celý 
váš nákup

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ03-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 03. 

do 26. 03. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ03-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 03. 

do 26. 03. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ03-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 03. 

do 26. 03. 

2023

Předložte při objednání. Ilustrační foto. (LCZ03-3-a)

 
Platí pouze 

v restauracích 

XXXLutz 

v Praze 

a Brně.

 
Platí

od 13. 03. 

do 26. 03. 

2023
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Pozvání na oběd 
s XXXL poukazy

XXXL informace

Váš tým XXXLutz 
restaurace.

Pro rychlé 
zobrazení našeho 
jídelního lístku 
použijte tento 
QR kód.
Ilustrační foto. Poukazy do restaurace platí  
od 13. 03. do 26. 03. 2023.  Cena je uvedena za 1 porci,  
poukaz lze využít pro nákup více porcí.. 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

pro majitele hit kartyXXXL hit kartu 
získáte u odborných poradců.

10%3)

sleva

na zahradní 
nábytek

10%2)

sleva

na nábytek značek 
Carryhome, HOM‘IN 
a Ti‘me pro majitele hit kartypro majitele hit karty

na příští nákup
10.000 Kč4)

1) Sleva platí na dosavadní prodejní cenu. 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, podlahy, služby, zboží  
označené Online Only a značky Voglauer, Stokke, Carryhome, HOM‘IN, Ti‘me a Biohort. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky.  
Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte naše odborné poradce. Akce platí pouze pro majitele  
XXXL hit karty. Majitelem hit karty se může zdarma stát každý zákazník. Sleva platí 17. - 20. 03. 2023. V e-shopu sleva platí  
od pondělí do neděle 13. - 19. 03. 2023. 2) Sleva platí na dosavadní prodejní cenu. 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 Akce platí pouze pro majitele XXXL hit karty. Majitelem hit karty se může  
zdarma stát každý zákazník. Sleva platí 17. - 20. 03. 2023. V e-shopu sleva platí od pondělí do neděle 13. - 19. 03. 2023. 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 zboží označené Online Only a značky Voglauer, Stokke,  
Carryhome,HOM‘IN, Ti‘me a Biohort. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.  
Pro uplatnění slevy kontaktujte naše odborné poradce. Akce platí pouze pro majitele XXXL hit karty. Majitelem hit karty se může  
zdarma stát každý zákazník. Sleva platí 17. - 20. 03. 2023. V e-shopu sleva platí od pondělí do neděle 13. - 19. 03. 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. 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 od pondělí do čtvrtka 13. - 16. 03. 2023. 
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. **Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 5) 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!
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

utz
9.078,-*

VITRÍNA, ŠÍŘKA 
CCA 57 CM

4.499,-

3.463,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
1.699,-

1.672,-*

NÁSTĚNNÁ POLICE
799,-

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

1 OBÝVACÍ STĚNA, 5DÍLNÁ

6.990,-

7.405,-*

TV STOLEK, ŠÍŘKA CCA 140 CM

3.699,-

22.226,-*

2 TV KOMODA
10.999,-

23.947,-*

2 VITRÍNA
11.999,-

10.531,-*

2 NÁSTĚNNÝ 
REGÁL

4.999,-
k dostání také 
doplňkový 
nábytek
  

1: Obývací stěna, 5dílná, v dekoru dub San Remo, skládá se z: TV dílu, Š/V/H: cca 200/42/48 cm, komody, Š/V/H: cca 90/132/37 cm, závěsné skříňky,  
Š/V/H: cca 90/102/37 cm a 2 nástěnných polic, Š/V/H: cca 151/15/20 cm a Š/V/H: cca 110/15/20 cm, celkový rozměr Š/V/H: cca 292/189/48 cm, 6.990,- zabudovaný  
LED světelný zdroj nelze vyměnit (11070218/01) 2: Obývací sestava, přední strany v dekoru dubu, korpus a kovová konstrukce v barvě grafitu, skládá se z: vitríny,  
Š/V/H: cca 79/203/43 cm, 11.999,- TV komody, Š/V/H: cca 180/61/43 cm, 10.999,- vysoké komody, Š/V/H: cca 120/143/43 cm, 14.999,- komody, Š/V/H:  
cca 180/88/43 cm, 14.999,- nástěnného regálu, Š/V/H: cca 35/128/28 cm, 4.999,- regálu, Š/V/H: cca 65/203/43 cm, 10.999,- konferenčního stolku, cca 65x115 cm, 
výška cca 42 cm, 6.599,- bez dekorace a osvětlení (19370034/01-02,06,05,03-04,08) 3: Odkládací stolek, kovová konstrukce v barvě zlata, Ø cca 30 cm, výška cca 61 cm, 799,-  
Ø cca 40 cm, výška cca 46 cm, 999,- bez dekorace (05370001/01-02) 4: Stojací zrcadlo, rám v antracitové barvě, s opěrnou konstrukcí a 2 háčky na zadní straně, šířka  
rámu cca 6 cm, v rozloženém stavu Š/V/H: cca 50/180/42 cm, 1.699,- (27570138/02) 5: Toaletní stolek, z masivu mangového dřeva, kovová konstrukce v barvě zlata,  
cca 43x115 cm, výška cca 82 cm, 4.799,- (23620303/06) 6: Široká komoda, korpus v dekoru borovice Aurelio, deska v šedém provedení, kovové úchytky, Š/V/H:  
cca 149/90/43 cm, 4.999,- bez dekorace (00030001/32)

Obývací pokoj v dekoru dubu wotan oak, skládá se z: TV stolku, Š/V/H: cca 120/45/47 cm, 3.499,- Š/V/H: cca 140/45/47 cm, 3.699,- Š/V/H: cca 170/33/47 cm, 3.999,- 
TV nástavce, Š/V/H: cca 130/48/37 cm, 999,- komody, Š/V/H: cca 140/85/40 cm, 4.999,- vitríny, Š/V/H: cca 57/210/40 cm, 4.499,- Š/V/H: cca 90/210/40 cm, 5.499,- 
Š/V/H: cca 90/151/40 cm, 4.499,- regálu, Š/V/H: cca 57/210/40 cm, 4.199,- Š/V/H: cca 90/211/40 cm, 4.999,- konferenčního stolku, cca 60x110 cm, výška cca 45 cm, 
1.699,- výsuvného stolu, Š/V/H: cca 90/75/162-230 cm, 5.999,- nástěnné police, šířka cca 120 cm, 799,- bez dekorace; osvětlení do vitríny za příplatek (11700001/01-06,08-09,07,27,10-11,14,12-13)

 

5%5)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA

XXXL 
novinka
  

3.850,-*

4 STOJACÍ ZRCADLO
1.699,-

vč. 2 šatních 
háčků 
na zadní 
straně
  

10.933,-*

6 ŠIROKÁ KOMODA
4.999,-

vč. vkládacích 
poliček
  

Ø
 c

ca
 4

0
 c

m
. 9

99
,-

11.358,-*

5 TOALETNÍ STOLEK
4.799,-

z masivu 
mangového dřeva
  

2.169,-*

3 ODKLÁDACÍ 
STOLEK, Ø CCA 30 CM

799,-

   
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 látkovým potahem v tmavě šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené 
variantě, plocha lůžka cca 128x254 cm, cca 226x320x168 cm, 26.999,- taburet, deka a dekorační polštáře za příplatek (29910023/05-06)

XXXL 
novinka
  

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě,  17.999,- deka a dekorační polštáře za příplatek 
(08120085/01-02)

Sedací sestava s potahem z buvolí kůže a v kombinaci s potahem se vzhledem kůže, ve světle 
šedém provedení, skládá se z: 3místné pohovky, Š/V/H: cca 199/103/92 cm a 2místné pohovky, 
Š/V/H: cca 146/103/92 cm, 29.999,- (06650005/03)

  
2dílná sestava

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, úložný prostor a rozkládací funkce za příplatek, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, 
cca 187x65x263 cm,  36.990,- taburet; deka a dekorační polštáře za příplatek (08120064/04-05)

SEDACÍ SOUPRAVA
36.990,-

vč. nastavitelné opěrky hlavy
  

pravá 
kůže
  

XXXL výběr látek

SEDACÍ SESTAVA, 2DÍLNÁ

29.999,-
44.616,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

17.999,-

Sedací souprava s potahem z pravé kůže ve světle hořčičné barvě, velký výběr kůží za individuální 
cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, plocha lůžka cca 124x188 cm, cca 220x270 cm, 
47.999,- taburet; deka a dekorační polštáře za příplatek (04570010/04-05)

72.999,-***

SEDACÍ SOUPRAVA
47.999,-

včetně  
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelné opěrky hlavy
  

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• opěrky hlavy
  

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce 
• nastavitelné  
 opěrky hlavy
  

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

XXXL výběr kůží

pravá 
kůže
  

10 
na nábytek značek 

Carryhome, HOM‘IN 

Větší výběr, lepší ceny! 

71.500,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

26.999,- inspirace

pro obývací

pokoje

výběr sedacích souprav! 
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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 s látkovým potahem v béžové barvě, korpus s potahem  
se vzhledem kůže v hnědé barvě, velký výběr látek za individuální cenu,  
skládá se z: pohovky, vč. 5 opěrných polštářů a 2 dekoračních polštářů, Š/V/H:  
cca 276/81/140 cm, 28.990,- křesla, vč. polštářů, Š/V/H: cca 125/100/140 cm, 
14.990,- bez dekorace; taburet a deka za příplatek (18771395/01-02)

  
ozdobné 
nýto-
vání

včetně 
• opěrných polštářů 
• dekoračních polštářů
  

KŘESLO
14.990,-

v bílém 
provedení

s výškou cca 50 cm
  

se 2 různými 
rozměry
  

XXXL výběr látek

22.932,-*

2 VÁLENDA
11.999,-

vč. úložného prostoru
  

 

10 %sleva

na nábytek značek 

Carryhome, HOM‘IN 

a Ti‘me

2)

pro 

majitele 

hit karty
XXXL hit kartu 

získáte u odborných 

poradců.

3.619,-*

5 KONFERENČNÍ STOLEK

1.699,-

XXXL výběr látek

LANDSCAPE 

Dopřejte si pohodlné a příjemné 
posezení v sedacích soupravách 

 od značky Landscape.

1 ROZKLÁDACÍ POHOVKA

7.990,-

se skleněnou deskou 
s barevným tiskem
  

z masivu divokého 
dubu
  

s odkládací 
přihrádkou
  

2.700,-*

4 KONFERENČNÍ STOLEK

899,- 8.532,-*

7 KONFERENČNÍ STOLEK
4.999,-

6.578,-*

6 KONFERENČNÍ 
STOLEK, 2DÍLNÁ SADA

3.699,-

1: Rozkládací pohovka s látkovým potahem se vzhledem kůže v tmavě hnědé barvě, velký výběr látek  
za individuální cenu, plocha lůžka cca 120x194 cm, Š/V/H: cca 194/84/100 cm, 7.990,- deka za příplatek 
(29910018/01,03,07-09) 2: Válenda s látkovým potahem v šedé barvě, plocha lůžka cca 110x200 cm, 11.999,-  
dekorační polštáře za příplatek (08030060/01) 3: Rozkládací pohovka s látkovým potahem v tmavě šedé barvě,  
plocha lůžka cca 160x192 cm, Š/V/H: cca 222/83-100/104 cm, 21.999,- (24100001/01) 4: Konferenční stolek,  
se skleněnou deskou s barevným tiskem, kovová konstrukce v černé barvě, cca 55x105 cm, výška cca 32 cm, 899,- 
(11250002/04) 5: Konferenční stolek, v černém nebo bílém provedení, kovové nohy, Ø cca 60 cm, výška cca 50 cm, 
cena za ks, 1.699,- (19090002/02,01) 6: Konferenční stolek, 2dílná sada, v dekoru dubu artisan, kovová konstrukce  
v černé barvě, skládá se ze: stolku, cca 70x70 cm s výškou cca 46 cm a stolku, cca 60x60 cm s výškou  
cca 40 cm, 3.699,- (18130014/01) 7: Konferenční stolek, z masivu divokého dubu, olejovaný povrch, cca 70x110 cm,  
výška cca 45 cm, 4.999,- (27480039/03)

POHOVKA

28.990,-

48.408,-*

3 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
21.999,-

včetně 
• rozkládací funkce 
• nastavitelné opěrky hlavy 
• matrace
  

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.

na celý 
váš nákup

22%
sleva

1)

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

Větší výběr, 
lepší ceny!

   
0

4 
/ 0

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

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

Ložnice v šedém provedení s prvky borovice aurelio, skládá se ze: skříně s otočnými dveřmi, 5dveřová, 
Š/V/H: cca 255/209/60 cm, 11.999,- šířka cca 205 cm, 9.999,- šířka cca 154 cm, 8.999,- postele, plocha lůžka cca 180x200 cm, 
4.990,- nočního stolku, Š/V/H: cca 63/55/38 cm, 1.499,- komody, Š/V/H: cca 95/115/43 cm, 5.555,- a široké komody, 
Š/V/H: cca 160/89/43 cm, 4.999,- matrace, lamelový rošt, dekorace, polštáře a lůžkoviny za příplatek (00030001/04,17-18,05-08)

vč. vnitřního 
členění
  

13.999,-*

KOMODA, ŠÍŘKA CCA V95 CM
5.555,-

Postel, v dekoru dub artisan s prvky v černé barvě, plocha lůžka 
cca 140x200 cm, Š/V/H: cca 145/75/204 cm, 3.333,- nebo Š/V/H: 
cca 95/75/204 cm, plocha lůžka cca 90x200 cm, 2.999,-
 lamelový rošt, matrace a lůžkoviny 
za příplatek (26980103/05-06)

Postel boxspring, s látkovým potahem v zelené barvě, plocha 
lůžka cca 160x200 cm, Š/V/H: cca 213/165/121 cm, 12.999,- 
(19330005/01)

včetně 
• úložného prostoru 
• matrace
  

Čalouněná postel s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, plocha lůžka cca 180x200 cm, 16.999,- 
matrace za příplatek (26480133/01)

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.999,-

včetně  
• lamelového roštu 
• úložného prostoru
  

Postel boxspring s látkovým potahem ve světle šedé 
barvě, velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, 27.999,- lůžkoviny za příplatek (20170011/01)

vč. úložného prostoru
POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

27.999,-
Postel boxspring s látkovým potahem v šedé barvě se vzhledem 
kůže, velký výběr látek za individuální cenu, plocha lůžka 
cca 180x200 cm,  34.999,- pléd, přehoz přes postel, dekorační 
polštáře za příplatek (14080041/01)

86.072,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

34.999,-

motoricky 
nastavitelná
  

šířka cca 205 cm, 
9.999,-

šířka cca 154 cm, 
8.999,- komoda, 4.999,-

Čalouněná postel, s látkovým potahem v hnědé barvě, 
plocha lůžka cca 180x200 cm, 24.999,- přehoz přes postel, 
cca 180x200 cm,  555,- sada polštářů, 3dílná, cca 40x40 cm, 
399,- lamelový rošt a matrace za příplatek (26480163/01-03)

58.989,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

24.999,-

vč. matrace 
a topperu
  

30.498,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 160X200 CM

12.999,-

vč. vysouvací zásuvky 
s úložným prostorem
  

6.500,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 140X200 CM

3.333,-

30.290,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 255 CM

11.999,-

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

 

5%3)

GARANCE 
NEJLEPŠI CENY

na každou 
konkurenční 

cenu

sl
ev

a

EXTRA
SLEVA

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

4.990,-

22% na celý váš nákup1)
sleva

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

pro majitele 
hit karty
XXXL hit kartu získáte 
u odborných poradců.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Větší 
výběr, 

lepší 
ceny! 

1: Pokoj pro mladé v dekoru dub bahenní, s prvky v šedé, tyrkysové, černé a bílé barvě, skládá se ze: skříně s posuvnými dveřmi, vč. vnitřního členění, 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, Š/V/H: cca 50/48/42 cm,  
1.799,- psacího stolu, Š/V/H: cca 150/74/60 cm, 4.799,- TV dílu, se 2 zásuvkami a 1 dvířky, Š/V/H: cca 155/54/52 cm, 3.999,- regálu, Š/V/H: cca 60/193/42 cm, 3.799,-  
nástěnné police, šířka cca 120 cm, 899,- vkládací police, 3dílná sada, 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) 2: Skříň s posuvnými dveřmi, v bílém provedení s prvky v dekoru dub artisan, Š/V/H: cca 120/191/61 cm, 3.999,- sada vkládacích polic, 
3dílná, cca 42x58 cm, 699,- (06870018/03,02) 3: Skříň s otočnými dveřmi, v bílém provedení s vysokým leskem, vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 147/219/59 cm, 7.999,- 
šatní skříň, 4dveřová, Š/V/H: cca 196/219/59 cm, 11.999,- (05880005/01-02) 4: Skříň s posuvnými dveřmi, v tmavě šedém provedení, s prvky zrcadlového skla, Š/V/H:  
cca 280/240/68 cm,  21.999,- (05310389/01) 5: Lamelový rošt, z březového dřeva, vč. nastavení tvrdosti v bederní části, cca 90x200 cm, 1.399,- cca 120x200 cm, 1.999,-  
cca 140x200 cm, 2.299,- (05590001/01,05,03-04) 6: Matrace, jádro z pěnové hmoty, s potahem na zip, výška matrace cca 16 cm, cca 90x200 cm, 2.499,- cca 80x200 cm,  
2.499,- cca 120x200 cm, 3.333,- cca 140x200 cm, 3.799,- cca 160x200 cm, 4.299,- cca 180x200 cm, 4.799,- (04780056/01-06) 7: Matrace, 7zónová, z PUR pěny,  
cca 90x200 cm, 5.999,- cca 80x200 cm,  5.999,- cca 120x200 cm,  8.999,- cca 140x200 cm, 9.999,- cca 160x200 cm, 11.111,- cca 180x200 cm, 12.999,- matrace,  
5zónová, snímatelný potah, cca 90x200 cm, 7.999,- cca 80x200 cm, 7.999,- cca 120x200 cm, 9.999,- cca 140x200 cm, 
10.999,- cca 180x200 cm, 13.999,- (08000031/01,07,09,02,11,03-06,08,10,12;16880011/07,01-06,08-10)

POLICE

v různých rozměrech
  

13.997,-*

7 MATRACE, CCA 90X200 CM
5.999,-

šatní skříň 11.999,-

vysoký 
lesk
  

4 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 280 CM

21.999,-

TV díl, 3.999,- regál, 3.799,-

výběr 
ložnic!

1  SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 170 CM

6.999,-

3.066,-*

5 LAMELOVÝ ROŠT, 
CCA 90X200 CM

1.399,-
5.355,-*

6 MATRACE, CCA 90X200 CM

2.499,-

B O H E M I A

17.949,-*

7 MATRACE, CCA 90X200 CM
7.999,-

vč. vnitřního 
členění
  

vč. vnitřního 
členění
  

10.742,-*

2 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 120 CM

3.999,-

vč. vnitřního 
členění
  

17.428,-*

1 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 140X200 CM

6.999,-

3 SKŘÍŇ S OTOČNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 147 CM

7.999,-

 

10 %sleva

na nábytek značek 

Carryhome, HOM‘IN 

a Ti‘me

2)

pro 

majitele 

hit karty
XXXL hit kartu 

získáte u odborných 

poradců.

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!

   
0

6 
/ 0

7
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3) 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.

vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení
  

5dílná 
sestava
  

vč. šatní 
tyče 
a háčků
  

2.133,-*

5 ZÁVĚSNÁ 
SKŘÍŇKA

799,-

5 VYSOKÁ 
SKŘÍŇKA

1.899,-

16.741,-*

6 ŠATNA, 5DÍLNÁ

6.499,-

výběr barev!

max. nosnost 
do cca 140 kg
  

1: Psací stůl, v dekoru dub artisan s prvky v antracitové barvě, s úložným prostorem, cca 105x138 cm, výška cca 75 cm, 3.999,- (07780059/01) 2: Otočná židle, s látkovým 
potahem v šedé barvě, v sametovém vzhledu, kovová konstrukce v černé barvě, Š/V/H: cca 57/82-89/62 cm, cena za ks 2.599,- (08800005/02) 3: Herní židle, s potahem  
se vzhledem kůže v černé barvě, s prvky v bílé barvě, konstrukce v černé barvě, Š/V/H: cca 70/129-138/59 cm, cena za ks,  3.799,- (19980018/01) 4: Psací stůl, pracovní 
deska ve světle šedé barvě, kovová konstrukce v barvě stříbra, elektrické nastavení výšky stolu, nastavitelná výška cca 71-119 cm, cca 77x160 cm, 8.999,- (08870414/01)  
5: Koupelna, přední strany v lesklé bílé barvě, korpus v dekoru dub San Remo, skládá se z: vysoké skříňky, Š/V/H: cca 30/196/33 cm, 1.899,- skříňky pod umyvadlo,  
Š/V/H: cca 60/62/33 cm, 899,- spodní skříňky, Š/V/H: cca 30/81/33 cm, 1.099,- závěsné skříňky, Š/V/H: cca 30/70/20 cm, 799,- skříňky se zrcadlem, Š/V/H:  
cca 68/73/20 cm, 2.799,- umyvadlo a armatura za příplatek (19770101/01-04;0026/02) 6: Šatna, 5dílná, v dekoru old wood vintage, s prvky v tmavě šedé barvě se vzhledem  
betonu, skládá se ze: šatního panelu, botníku, zrcadla, sedací lavice a polstrovaného sedáku, Š/V/H: cca 132/201/42 cm, 6.499,- bez dekorace (06870320/05)  

7: Vestavná kuchyně, v bílém provedení s matným vzhledem, s prvky v barvě dubu, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, 29.999,- bez spotřebičů; 
zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (18710241/68) 8: Vestavná kuchyně, v bílém provedení s prvky v zelené barvě, velký výběr předních stran a korpusů  
za individuální cenu, cca 220x180 cm, 69.990,- bez spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek  (04530333/19)

vč. 3 zásuvek
  

3 HERNÍ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

3.799,-

max. nosnost 
do cca 120 kg
  

vč. opěradlového 
polštáře
  

20.305,-*

4 PSACÍ STŮL
8.999,-

  
elektrické 
nastavení výšky

Jídelní sestava, skládá se z: jídelního stolu, stolní deska z masivu divokého dubu, nohy v kombinaci s kovem v černé barvě, cca 90x180 cm, 
výška cca 75 cm, 9.999,- židle, s látkovým potahem v různých barvách, nohy z kovu, Š/V/H: cca 47/92/59 cm, cena za ks, 1.499,- židle, s látkovým 
potahem v různých barvách, nohy z masivu dubu, Š/V/H: cca 47/92/59 cm, cena za ks, 1.999,- (27480099/01;10130011/01-02;0012/01,03-06,08)

z masivu divokého dubu
  

2.362,-*

5 SKŘÍŇKA 
POD UMYVADLO

899,-

3.760,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
1.499,-

21.283,-*

JÍDELNÍ STŮL

9.999,-

4.113,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS

1.999,-

6.815,-*

2 OTOČNÁ ŽIDLE, 
CENA ZA KS

2.599,-
8.945,-*

1 PSACÍ STŮL

3.999,-

22% na celý váš nákup1)
sleva

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

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

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

Výhodně
na splátky!
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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.

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.

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

50%
sleva

2)

ZDARMA
doprava  

a montáž
při nákupu plánované kuchyně 

bez elektrospotřebičů v hodnotě 

nad 65.000 Kč

2)

na příští nákup
10.000 Kč

2)

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%4)

 
Kuchyni vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier-kuchyne@xxxlutz.cz

tel.: 

+420 242 242 200

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

3)

XXXL výběr předních stran a korpusů

XXXL výběr předních stran a korpusů

1. Vyfoťte stavební plán  
nebo vytvořte náčrt.

2. Kontaktujte odborného poradce kuchyní.
3. Domluvíme termín.
4. Obdržíte první návrh kuchyně.

Dohodněte 

si ZDARMA 
termín plánování kuchyně! 

+420 242 242 200 
interier-kuchyne@xxxlutz.cz
Po - Ne: 10:00 - 19:00 hod.

servis

156.000,-*

8 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

69.990,-

52.757,-*

7 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

29.999,-

XXXL 
FINANCOVÁNÍ 

KUCHYNÍ

Platí při 
nákupu kuchyně 

od 50.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%3)

videoseriál 
Jak naplánovat 

kuchyni

   
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.

v různých 
barvách
  

1: Tkaný koberec „Renaisance“, 100 % polyester, k dostání v různých designech a rozměrech, výška vlasu cca 6 mm, (35800382/64,60,72;0383/60,64,72;0384/60,64,72;0385/60,64,72)  
2: Koberec s vysokým vlasem „Tenei“, 100 % polyester, výška vlasu cca 25 mm, cca 160x230 cm, 3.499,- cca 80x150 cm, 999,- cca 140x200 cm, 2.499,- (81040101/64,54,61-

62,69;0102/54,61-62,64,69;0110/54,61,64;0111/54,61,64;0112/54,61,64) 3: Terasová dlaždice, polyetylén s vysokou hustotou, v dekoru dub, dub světlý a teak, cca 30x60 cm, cena za ks,  
1 balení obsahuje 6 ks, 149,- (49540002/01-03) 4: Stropní LED svítidlo, kovový rám v černé barvě s matnou úpravou, plastový kryt v bílé barvě, 1x15 W LED, 1200/1608 lm,  
4000 K, cca 30x30 cm, 549,- 1x30 W LED, 2400/3154 lm, 4000 K, cca 45x45 cm, 999,- 1x40 W LED, 3200/4392 lm, 4000 K, cca 30x120 cm, 1.499,- kovový rám 
v bílé barvě, 1x15 W LED, 780/1586 lm, 3000 K, cca 30x30 cm, 549,- 1x30 W LED, 2160/3150 lm, 3000 K, cca 45x45 cm, 999,- 1x40 W LED, 2880/4388 lm, 3000 K,  
cca 30x120 cm, 1.499,- zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82271023/01-02,04;0635/01-02,04) 5: Stropní LED svítidlo, v kombinaci kovu a akrylu, v bílém nebo černém 
provedení, 45 W LED, 4500 lm, 3000-6500 K, Ø cca 61 cm, 3.299,- závěsné LED svítidlo, v bílém nebo černém provedení, 45 W LED, 4500 lm, 3000-6500 K, Ø cca 61 cm, 
výška cca 100 cm, 3.299,- stropní LED svítidlo, v hnědé barvě, 38 W LED, 2250 lm, 4000 K, Ø cca 48 cm, 5.499,- závěsné LED svítidlo, Ø cca 48 cm, výška  
cca 150 cm, 5.499,- zabudovadný LED světelný zdroj nelze vyměnit (41820028/01-02;0029/01-02;38530008/04-05) 6: Stojací svítidlo, dřevěná konstrukce z masivu borovice, stínidlo  
v bílé barvě s ocelovou podpěrou, 3xE27 max. 25 W, výška cca 165 cm, 3.999,- (57830012/01)

rozměr cena

cca 120x170 cm 1.499,-

cca 200x290 cm 4.499,-

nízké ceny

výběr světel! 

s abstraktním 
vzorem
  

cca 30x120 cm, 
1.499,-

cca 45x45 cm, 999,-

rám v černé 
nebo bílé barvě
  

5.359,-*

6 STOJACÍ SVÍTIDLO
3.999,-

z masivu 
borovice
  

2.499,-*

2 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, CCA 80X150 CM

999,-

snadné
a rychlé
sestavení
  

299,-*

3 TERASOVÁ DLAŽDICE, 
CENA ZA KS

149,-

stropní LED svítidlo, 
Ø 61 cm, 3.299,-

dostupné také v černé 
nebo hnědé barvě

1.559,-*

4 STROPNÍ 
LED SVÍTIDLO, 
CCA 30X30 CM

549,-

7.499,-*

1 TKANÝ KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

2.499,-

XXXL 
novinka
  

4.999,-***

5 STROPNÍ LED SVÍTIDLO

3.299,-

22% na celý váš nákup1)
sleva

výběr máte 

jen v XXXLutz -

jedničce mezi 

nábytkáři!

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.

nízké ceny

Větší 
výběr, 

lepší 
ceny! 

v 4 barvách
  

měkký a hebký povrch
  

12 PROVÁZKOVÝ 
ZÁVĚS, CENA ZA KS

99,-

průsvitný
  

pánev na smažení, 399,-

servírovací pánev, 449,-

grilovací pánev, 299,-  
vč. dřevěného 
prkénka

169,-*

8 MISKA 
NA POLÉVKU

75,-

10 SEDACÍ POLŠTÁŘ, 
CENA ZA KS

79,-

nízké ceny

1.399,-*

11 OBOUSTRANNÉ 
POVLEČENÍ

649,-

119,-*

8 ŠÁLEK JUMBO

45,-

7: Vysoký květináč, plastový s ratanovou strukturou, dostupný ve světle hnědé, v tmavě hnědé a antracitové barvě, vhodný i pro venkovní použití, cca 40x75 cm,  
1.249,- (57940003/01-03) 8: Série nádobí „Country“ z keramického jílu v bílé, tyrkysové nebo modré barvě, s nápisem, vhodné do myčky nádobí i mikrovlnné trouby, skládá  
se z: misky na polévku, Ø cca 14 cm, výška cca 8 cm, 75,- jídelního talíře, Ø cca 27 cm, 125,- šálku jumbo, objem cca 350 ml, 45,- misky na müsli, Ø cca 14 cm, cena  
za ks, 45,- dezertního talíře, Ø cca 21 cm, 75,- (71360324/01-03;0320/01-03;0326/01-03;0328/01-03;0325/01-03) 9: Série pánví z litiny s pískovanou úpravou, vč. dřevěného prkénka 
z masivu akácie, skládá se z: pánve na smažení, cca 13x23 cm, 199,- cca 18x38 cm,  399,- grilovací pánve, cca 10x32 cm, 299,- servírovací pánve, cca 15x30 cm, 449,- 
(49010177/01,04,02-03) 10: Sedací polštář, potah ze 100 % bavlny, výplň z recyklované bavlny, cca 40x40 cm, 79,- (40480017/01-04) 11: Oboustranné povlečení, 100 % bavlna 
satén, s květinovým vzorem, na zip, cca 70x90 cm + cca 140x200 cm, 649,- (48910280/01;0281/01) 12: Provázkový závěs, 100 % polyester, vícebarevný, v kombinaci barev 
černá/stříbrná/bílá nebo krémová/zelená ve světlém a tmavém odstínu, v horní části cca 5 cm tunel pro zavěšení, cca 90x245 cm, cena za ks, 99,- (76960005/06,08)

vhodný 
i pro venko-
vní použití
  

s výškou 
cca 75 cm
  

RODINA

D O M A  J S M E 

V  X X X L U T Z

Putz
J S M E

Ať už na balkóně, terase 
nebo v interiéru - vaše 
rostliny se budou v novém 
květináči od Ambia 
Garden prostě vyjímat.

549,-*

9 PÁNEV NA SMAŽENÍ

199,-
2.499,-*

7 VYSOKÝ KVĚTINÁČ

1.249,-

KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, CCA 80X150 CM

   
10
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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.

 
Top značky 
za top ceny

Skříň s posuvnými dveřmi, v kombinaci barvy šampaňského a čirého skla, kovové úchytky 
v barvě chromu, vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 300/236/67 cm, 44.999,- bez osvětlení; 
pasparta za příplatek (04420143/18)

Ložnice v provedení z částečného masivu dubu bianco s prvky v antracitové barvě, 
skládá se z: postelové sestavy, vč. 2 nočních stolků, plocha lůžka cca 180x200 cm, 24.999,- 
skříně s otočnými dveřmi, vč. vnitřního členění a tlumiče dovírání, Š/V/H: cca 247/214/61 cm, 
39.999,- Š/V/H: cca 296/214/61 cm, 45.999,- komody, Š/V/H: cca 100/89/44 cm, 13.999,- 
Š/V/H: cca 149/89/44 cm, 17.999,- zrcadla, Š/V/H: cca 96/67/2 cm, 3.999,- bez osvětlení; 
matrace, lamelový rošt, úložný prostor a pasparta za příplatek (08910011/01-02,06,03-05)

95.951,-*

SKŘÍŇ S OTOČNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 247 CM

39.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, výrazné kontrasní švy v béžové barvě, k dostání také 
v zrcadlově obrácené variantě, cca 260x320 cm, 44.999,- deka, taburet; 
rozkládací funkce, úložný prostor, nastavitelné záhlaví, zásuvka 
a nastavitelná područka za příplatek (07110135/01-02)

vč. nastavení 
hloubky sedáku
  

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, kovové nohy v černé barvě, cca 164x291 cm,  56.999,- taburet, dekorační polštáře; 
nastavení područky, nastavitelná opěrka hlavy za příplatek (01370038/15)

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě,
 cca 180x344x208 cm, 65.999,- dekorační polštáře, relaxační funkce, 
opěrka hlavy, nastavitelné područky a hloubka sedáku za příplatek 
(04360070/01-02)

Obývací pokoj v dekoru trámového dubu, rám v antracitové barvě, skládá se z: TV dílu, Š/V/H: cca 215/ 
57/46 cm, 5.999,- vitríny, Š/V/H: cca 76/172/40 cm, 5.999,- široké komody, Š/V/H: cca 146/83/40 cm, 
6.499,- regálu, Š/V/H: cca 116/175/40 cm, 6.199,- konferenčního stolku, cca 55x92 cm, výška cca 44 cm, 
3.499,- bez dekorace a osvětlení, dálkový ovladač za příplatek (01960123/02,01,04,06,05,03,11,13)

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

SEDACÍ SOUPRAVA
44.999,-

17.063,-*

VITRÍNA
5.999,-

17.175,-*

TV DÍL
5.999,-

103.136,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA 
CCA 300 CM

44.999,-

vč. vnitřního 
členění
  

159.744,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
65.999,-

vč. vnitřního 
členění
  

pracovních 

dní!

Dodání už za

Obývací sestava z masivu divokého dubu a s prvky v antracitové barvě, skládá se z: 
TV dílu, Š/V/H: cca 181/62/47 cm, 13.999,- vysoké komody, Š/V/H: cca 89/136/38 cm, 11.999,- 
komody, Š/V/H: cca 165/85/42 cm, 16.999,- obývací stěny, Š/V/H: cca 270/203/47 cm, 32.999,- 
vitríny, Š/V/H: cca 72/203/38 cm, 15.999,- a nástěnné police, Š/V/H: cca 155/23/23 cm, 3.199,- 
osvětlení za příplatek (28150046/21,16,18-20,22)

30.090,-*

TV DÍL
13.999,-

35.088,-*

VITRÍNA
15.999,-
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*Nezávazně doporučená spotřebitelská cena. 
**Dosavadní prodejní cena. ***Nejnižší cena za posledních 30 dní. 

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Postel boxspring v petrolejové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
vč. 7zónové matrace, výška matrace cca 21 cm, plocha lůžka cca 180x200 cm, 39.999,- 
bez dekorace; přehoz přes postel a dekorační polštáře za příplatek (02230044/68)

Postel boxspring s potahem z kůže v barvě bordó, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, 
vč. topperu a 7zónové matrace, plocha lůžka cca 180x200 cm, 47.999,- přehoz přes postel a dekorační 
polštáře za příplatek (05010008/01)

včetně 
• topperu 
• matrace
  

64.869,-*

POSTELOVÁ SESTAVA
24.999,-

32.688,-*

KOMODA
13.999,-

pravá 
kůže
  

XXXL výběr látek a kůží

XXXL výběr látek

127.776,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
56.999,-

včetně 
• područkového  
 polštáře 
• nastavení  
 hloubky sedáku
  

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, v tmavě šedém provedení ve vzhledu 
betonu, podstavec z nerezové oceli, roztažitelný cca 120-160 cm, šířka cca 80 cm, 
výška cca 76 cm, 9.999,- a židle, s látkovým potahem v antracitové nebo světle 
šedé barvě, lakovaný rám v matné černé barvě, Š/V/H: cca 48/87/63 cm,
cena za ks, 1.999,- bez dekorace (27270055/01;27310007/01-02)

  
roztažitelný 
až do cca 160 cm

Jídelna z masivu dřeva sheesham, skládá se z: jídelního stolu, rozložitelný cca 160-260 cm, 
šířka cca 100 cm, výška cca 77 cm, 15.999,- židle, Š/V/H: cca 45/100/45 cm, cena za ks, 1.699,- 
široké komody, Š/V/H: cca 180/80/40 cm, 16.999,- vysoké komody, Š/V/H: cca 150/150/45 cm,  
21.999,- a regálu, Š/V/H: cca 90/180/35 cm, 10.999,- bez dekorace; polštáře za příplatek 
(23670055/01-04,08)

rozložitelný 
až do cca 260 cm
  

 
Nábytek vám 

rádi naplánujeme 

ZDARMA!

e-mail: 

interier@xxxlutz.com

tel.: 

+420 242 242 200

Po - Ne: 10:00 - 19:00 hod.

27.792,-*

JÍDELNÍ STŮL
9.999,-

4.323,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
1.999,-

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

47.999,-

98.960,-*

POSTEL BOXSPRING, LOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

39.999,-

6.125,-*

ŽIDLE, CENA ZA KS
1.699,-

45.678,-*

JÍDELNÍ STŮL
15.999,-

včetně 
• 7zónové matrace 
• čalouněného čela postele
  

XXXL 
FINANCOVÁNÍ

Platí při 
nákupu nábytku

od 30.000 Kč. 

bez 
hotovosti  
a bez 
navýšení0%1)

37.740,-*

KOMODA
16.999,-
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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.

Série dekoračních polštářů, vhodné do exteriéru, k dostání v tyrkysové, šedohnědé a antracitové barvě, 
výběr z několika designů, na zip, cena za ks, skládá se z: dekoračního polštáře, cca 40x60 cm, 599,- polštáře, 
cca 40x40 cm, 449,- dekoračního polštáře, cca 50x50 cm, 599,- (41180682/01-03;0683/01-03;0684/01-03;0685/01-03;0686/01-03)

v tyrkysové barvě

v antracitové barvě

899,-***

DEKORAČNÍ POLŠTÁŘ, 
CCA 40X60 CM

599,-

vhodné i do exteriéru
  

899,-**

DEKORAČNÍ POLŠTÁŘ, 
CCA 50X50 CM

599,-

Podložka na lehátko, 100 % bavlna, cca 70x200 cm, 
výběr z několika barev, snadno se žehlí, skládací, cena za ks, 299,- 
(69840003/01-03;72120007/01-03)

  
praktická 
boční 
kapsa

Domácí deka, 85 % bavlna, 8 % viskóza, 
7 % polyakryl, cca 140x200 cm, 999,- 
(38310475/01)

vhodná i na piknik
  

Závěsné svítidlo, z matné oceli, v kombinaci černé a zlaté barvy, 
3xE27 max. 40 W, výška cca 110 cm, 3.499,- nebo 1xE27 max. 40 W, 
Ø cca 24 cm, 1.199,- stropní svítidlo, 1xE27 max. 40 W, 
Ø cca 39 cm, 1.799,- stolní svítidlo, 1xE27 max. 40 W, Ø cca 24 cm, 
1.199,- (33482610/03,02,01,04)

Hotový závěs, 100 % polyester, neprůsvitný, vhodný 
pro tyč i kolejnici i pro venkovní použití, cca 140x300 cm, 
cena za ks, 399,- (60320029/01-03)

vhodný 
i pro venkovní 
použití
  

Hotový závěs s poutky, 100 % polyester, v kombinaci barev 
zelené a bílé, s potiskem stromů, cca 140x300 cm, cena za ks, 
549,- (60320119/01)

vhodný 
i pro venko-
vní použití
  

Zkrášlete domov nebo zahradní 
terasu krásnými a stylovými polštářky 
od značky NOVEL. Originální dekorační 
polštářky v širokém výběru barev 
a designů jsou k dostání jen 
v obchodních domech XXXLutz.

399,-***

PODLOŽKA 
NA LEHÁTKO, 
CENA ZA KS

299,-

1.499,-***

DOMÁCÍ DEKA
999,-

999,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS 
S POUTKY, CENA ZA KS

549,-

699,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, CENA ZA KS
399,-

4.999,-***

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 94 CM

3.499,-

Série svítidel, matný nikl v antickém vzhledu, skládá se ze: závěsného 
svítidla, 1xE27 max. 60 W, Ø cca 45 cm, výška cca 150 cm, 2.299,- 
nebo 3xE27 max. 42 W, délka cca 108 cm, výška cca 215 cm, 3.199,- 
stojací lampy, 1xE27 max. 40 W, výška cca 155 cm, 3.399,- bodového 
svítidla, 1xE14 max. 40 W, Ø cca 12 cm, 459,- 2xE14 max. 40 W, 
délka cca 33 cm, 899,- nebo 3xE14 max. 40 W, délka cca 58 cm, 1.299,-  
(41020911/01-06)

6.599,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA CCA 108 CM

3.199,-

4.499,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
VÝŠKA CCA 150 CM

2.299,-
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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.

Vintage koberec, 53 % viskóza, 47 % polyakryl, výška vlasu 
cca 8 mm, cca 160x230 cm, 4.999,- cca 80x150 cm, 1.999,- 
cca 120x180 cm, 2.999,- Ø cca 160 cm, 3.999,- cca 200x290 cm, 
7.999,- (36990007/64,54,60,70,72;0008/54,60,64,70,72;
0009/54,60,64,70,72)

Vinylová podlaha, v šedém provedení, 
cca 30x60 cm, 1 balení obsahuje cca 2,52 m², 
cena za m², 599,- (62760004/02-03)

XXXL 
novinka
  

16.999,-*

VINTAGE KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

4.999,-

1.019,-*

VINYLOVÁ PODLAHA, 
CENA ZA M²

599,-

Sada hrnců na vaření, 5dílná, z leštěné nerezové oceli, skládá se z: 
hrnce, Ø cca 16 cm, objem cca 2 l, hrnce, Ø cca 20 cm, objem cca 3,5 l, 
hrnce, Ø cca 24 cm, objem cca 6 l, kastrolu, Ø cca 20 cm, objem cca 3 l,
rendlíku s rukojetí, Ø cca 16 cm, objem cca 1,5 l, 2.999,- (62090117)

8.799,-*

SADA HRNCŮ 
NA VAŘENÍ, 5DÍLNÁ

2.999,-

vhodné pro: 
• indukční varné desky 
• všechny typy sporáků
  

Dřevěný box na chléb, z bambusového dřeva, povrchová 
úprava v přírodním vzhledu s prvky světle hnědé barvy, 
Š/V/H: cca 40/24/18 cm, 599,- (65930045/01)

z bambusu 
v přírodním 
vzhledu
  

Jídelní souprava, 30dílná, lesklý porcelán v kombinaci modré, 
zelené a bílé barvy, sada pro 6 osob, skládá se ze: 6 hlubokých 
talířů, Ø cca 21 cm, 6 mělkých talířů, Ø cca 27 cm, 6 dezertních 
talířků, Ø cca 22 cm, 6 hrnků na kávu, objem cca 350 ml 
a 6 misek na müsli, objem cca 680 ml, 2.999,- (80900102)

s květinový
m motivem
  

6.999,-*

JÍDELNÍ SOUPRAVA, 30DÍLNÁ
2.999,-

Sada sklenic, 18dílná, z čirého křišťálového skla, skládá se ze: 
6 sklenic tumbler, objem cca 330 ml, 6 sklenic na whisky, objem 
cca 252 ml a 6 sklenic na longdrink, objem cca 395 ml, 1.199,- 
(45460300)

z čirého křišťálového skla
  

2.599,-*

SADA SKLENIC, 18DÍLNÁ
1.199,-

1.699,-*

DŘEVĚNÝ BOX NA CHLÉB
599,-

Dopřejte si radost a požitky 
z domácího vaření s pomocníky 
od značky Zwilling. Tato 
jedinečná sada hrnců vám 
umožní dosáhnout kulinářského 
umění na profesionální úrovni.

Sada příborů, 60dílná, z ušlechtilé oceli, 
pro 12 osob, skládá se ze: 12 lžic, 12 vidliček, 
12 nožů, 12 kávových lžiček a 12 dezertních
 vidliček, 1.199,- (82990010)

pro 12 osob
  

2.999,-*

SADA PŘÍBORŮ, 60DÍLNÁ
1.199,-
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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.

Každý potřebuje místo k odpočinku 
bez ohledu na velikost terasy nebo 
zahrady. Vyberte si v obchodních 
domech XXXLutz svůj jedinečný 
zahradní doplněk pro osobní oázu 
relaxace.

včetně 
• opěrných polštářů 
• polstrovaného sedáku
  

sklopné područky
  

Zahradní lavice z akátového dřeva 
z kolekce Timber upoutá pozornost 
v každé zahradě. S potahem z tkané 
látky v krásné šedé barvě a dvěma 
vzorovanými opěrnými polštáři 
ji můžete využít i v zimní zahradě.

včetně 
• opěrných polštářů 
• polstrováných sedáků
  

22.075,-*

2 ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA

11.999,-

10.929,-*

1 ZAHRADNÍ LAVICE, CENA ZA KS

4.599,-

Sezónní 

zboží
pouze 

do vyprodání 

zásob!

oddělení 

zahradního nábytku 

OTEVŘENO!

10% na zahradní nábyteksleva
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. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Zahradní lavice, akáciové dřevo, přírodně olejovaný povrch, vč. polstrovaného 
sedáku s látkovým potahem v šedé barvě a vč. 2 vzorovaných opěrných polštářů, 
Š/V/H: cca 190/75/67 cm, cena za ks, 4.599,- (12540005/12)

3: Houpací relaxační lehátko, konstrukce z oceli s nátěrem v černé barvě,
 látkový potah v černé barvě, max. nosnost cca 200 kg, Š/V/H: cca 140/177/190 cm, 
5.599,- (13380001/09)

2: Zahradní sedací souprava, z masivu akácie, polstrováné sedáky 
a opěrné polštáře s látkovým potahem ve světle medové barvě, cca 151x231 cm, 
skládá se ze: zahradního stolu, Š/V/H: cca 90/63/60 cm, 2 sedacích lavic, 
Š/V/H: cca 75/70/75 cm a Š/V/H: cca 78/70/75 cm a rohové lavice, Š/V/H: 
cca 75/70/75 cm, 11.999,- deka a dekorační polštáře za příplatek (27500053/09)

4: Zahradní relaxační sestava, kovová konstrukce v šedohnědé barvě, 
polstrované sedáky a opěrné polštáře s látkovým potahem ve světle šedé barvě, 
cca 248x248 cm, skládá se ze: zahradního stolku, Š/V/H: cca 105/46-68/105 cm, 
2 sedacích lavic, Š/V/H: cca 170/71/79 cm a Š/V/H: cca 170/71/79 cm, rohové 
lavice, Š/V/H: cca 78/71/78 cm a taburetové lavice, Š/V/H: cca 90/35/39 cm, 
29.999,- dekorace, dekorační polštáře a deka za příplatek (06390001/09)

  
výškově 
nastavitelný

včetně 
• opěrných polštářů 
• polstrovaných sedáků
  

  
vč. ochranné 
stříšky

max. nosnost cca 200 kg
  

Houpací relaxační lehátko 
navržené v minimalistickém 
stylu zaujme svými oblými tvary 
a materiálovým zpracováním. 
Stříška houpacího lehátka navíc 
chrání před přímým slunečním 
zářením.

3 HOUPACÍ RELAXAČNÍ LEHÁTKO

5.599,-

Ambia Garden - 
nejen zahradní 
relaxace!

62.696,-*

4 ZAHRADNÍ RELAXAČNÍ SESTAVA

29.999,-

výber zahradního 
nábytku

ě

   
16

 / 
17
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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.

Zahradní souprava, 5dílná, kovová konstrukce a výplet v hnědé barvě, polstrování v béžové barvě, skládá se z: rohové sedací 
soupravy, cca 194x248 cm, výška sedáku cca 42 cm, zahradního křesla, Š/V/H: cca 75/85/75 cm, 2 taburetů, Š/V/H: cca 41/40/30 cm, 
zahradního stolku, vč. skleněné desky, Š/V/H: cca 145/68/85 cm, 27.999,- dekorační polštáře za příplatek (08730010/29)

se skleněnou deskou
  

včetně 
• opěrných polštářů 
• polstrovaných sedáků
  

max. nosnost 
do cca 120 kg
  

se skleněnou 
deskou
  

vč. polstro-
vaných 
sedáků
  

se skleněnou deskou
  

vč. polstrovaných 
sedáků
  

XXXL výběr kvalitních 
zahradních souprav 
i zahradního nábytku 
od značky Ambia Garden 
naleznete jen v obchodních 
domech XXXLutz!

XXXL 
novinka
  

vč. opěrného 
polštáře pod hlavu
  

max. nosnost 
do cca 120 kg
  

860,-*

2 POLSTROVÁNÍ 
NA ŽIDLI, CENA ZA KS

449,-

16.925,-*

6 ZAHRADNÍ SADA
8.599,-

8.570,-*

4 ZAHRADNÍ SADA

4.299,-

779,-*

1 POLSTROVÁNÍ NA ŽIDLI, 
CENA ZA KS

389,-

7.307,-*

3 ZAHRADNÍ KŘESLO

3.699,-
8.778,-*

5 ZÁVĚSNÉ KŘESLO

5.599,-

70.780,-*

ZAHRADNÍ SOUPRAVA, 
5DÍLNÁ

27.999,-

Sezónní 

zboží
pouze 

do vyprodání 

zásob!

oddělení 

zahradního nábytku 

OTEVŘENO!

10% na zahradní nábyteksleva
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. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Zahradní sestava, kovová konstrukce v antracitové barvě, skládá se ze: zahradního stolu, 
cca 98x210 cm, výška cca 74 cm, 7.499,- zahradního křesla, polstrování s látkovým potahem ve světle šedé 
barvě, Š/V/H: cca 60/94/67 cm, cena za ks, 2.499,- a zahradní lavice, Š/V/H: cca 170/94/67 cm, 6.999,- (06390012/07,01,13)

Kvalitní a elegantní 
zahradní nábytek, 
který ozdobí každou 
zahradu nebo terasu.

výběr

stojan na slunečník, 
1.999,-

vč. ochranného obalu
  

s deskou 
z tvrzeného 
skla
  

stojan 
na slunečník, 
3.999,-

8.575,-*

10 SLUNEČNÍK, CENA ZA KS
4.499,-

  
potah odolný 
vůči UV záření

  
rozložitelný 
až do cca 
210 cm

2.192,-*

7 ZAHRADNÍ SKLÁPĚCÍ 
KŘESLO, CENA ZA KS

999,-

5.395,-*

7 ZAHRADNÍ STŮL
2.299,-

37.604,-*

8 ZAHRADNÍ STŮL
18.999,-

8.821,-*

8 ZAHRADNÍ SKLÁPĚCÍ 
ŽIDLE, CENA ZA KS

4.499,-

20.130,-*

11 SLUNEČNÍK
10.499,-

1: Polstrování na židli, látkový potah s kostkovaným designem nebo abstraktním motivem, Š/V/H: cca 48/118/5 cm, cena za ks, 389,- (04620233/01;0315/01) 2: Polstrování na židli, s vysokým  
opěradlem, látkový potah ve vínově červené nebo antracitové barvě, Š/V/H: cca 119/48/5 cm, cena za ks, 449,- (04629998/34;0282/01) 3: Zahradní křeslo, kovová konstrukce, výplet v šedé  
barvě, polstrování v tmavě šedé barvě, sedací plocha otočná o 360 °C, Š/V/H: cca 96/76/91 cm, 3.699,- (18510009/01) 4: Zahradní sada, kovová konstrukce v antracitové barvě, výplet ve světle  
béžové barvě, polstrování v hnědé barvě, skládá se ze: 2 křesel, Š/V/H: cca 55/83/45 cm a odkládacího stolku, Ø cca 52 cm, výška cca 54 cm, 4.299,- (24920004/01) 5: Závěsné křeslo, kovová 
konstrukce v antracitové barvě, výplet v černé barvě, podhlavník a polstrování s látkovým potahem v šedé barvě, Š/V/H: cca 100/190/100 cm, 5.599,- (06080005/09) 6: Zahradní sada, kovová  
konstrukce v antracitové barvě, výplet v béžové barvě, polstrování v šedé barvě, skládá se ze: 2místné lavice, Š/V/H: cca 120/85/69 cm, 2 křesel, Š/V/H: cca 66/85/69 cm a odkládacího stolku,  
cca 95x55 cm, výška cca 42 cm, 8.599,- dekorační polštáře za příplatek (24920005/01) 7: Zahradní sestava kovová konstrukce v barvě stříbra, skládá se ze: zahradního stolu, s deskou z tvrzeného  
skla v šedé barvě, cca 90x140 cm, výška cca 72 cm, 2.299,- a zahradního sklápěcího křesla, s látkovým potahem v černé barvě s bílými proužky nebo ve světle hnědém provedení, kovová  
konstrukce v barvě stříbra, Š/V/H/: cca 56/106/64 cm, cena za ks, 999,- (26720016/27,52,62) 8: Zahradní sestava, kovová konstrukce v antracitové barvě, skládá se ze: zahradního stolu, kovová  
deska stolu s nástřikem v dekoru dřeva, rozložitelný až do cca 210 cm, Š/V/H: cca 150-210/90/75 cm,  18.999,- zahradní sklápěcí židle, Š/V/H: cca 60/77/112 cm, 4.499,- (04620309/01;0319/01)  
9: Slunečník, s látkovým potahem odpuzující déšt, v modrém, červeném nebo zeleném provedení, kovová konstrukce v antracitové barvě, Ø cca 200 cm, s nastavitelnou výškou, cena za ks, 999,-  
stojan na slunečník, leštěná žula, Š/V/H: cca 45/10/22 cm, 1.999,- (04620094/02,01,03;0135/10) 10: Slunečník, s látkovým potahem v krémové, béžové nebo antracitové barvě, potah odolný  
vůči UV záření, kovová konstrukce s nástřikem v barvě jasanového dřeva, Š/V/H: cca 200/258/300 cm, cena za ks, 4.499,- stojan na slunečník, leštěná žula, Š/V/H: cca 45/10/45 cm,  
3.999,- (04620354/01;0355/01;0356/01;0032/19) 11: Slunečník, s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, kovová konstrukce, Š/V/H: cca 300/245/300 cm, cena za ks, 10.499,- Š/V/H: cca 350/267/350 cm, cena za ks, 
18.499,- stojan na slunečník, plastové provedení, Š/V/H: cca 95/12/95 cm, 7.299,- (16140062/02-03,01)

1.943,-*

9 SLUNEČNÍK, CENA ZA KS

999,-

14.800,-*

ZAHRADNÍ STŮL

7.499,-

4.836,-*

ZAHRADNÍ KŘESLO, 
CENA ZA KS

2.499,-
výber zahradního 

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

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 13. 03. do vyprodání zásob, nejdéle však do 26. 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 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

zahradní

výběr

10% na zahradní nábyteksleva
1)

1: Zahradní sestava, 5dílná, z umělého ratanu v barvě cappuccino, konstrukce z oceli v černé barvě, skládá se ze: 2 křesel, Š/V/H: cca 55/86/55 cm, 2 taburetů, Š/V/H: 
cca 45/37/45 cm a stolu s deskou z tvrzeného barevného skla, cca 120x60 cm, výška cca 72 cm, 8.599,- dekorace; deka a dekorační polštář za příplatek (26720092/09)  
2: Úložný box, z matného plastu v antracitové barvě, objem cca 270 l, Š/V/H: cca 45/57/117 cm, 999,- (09930048/01) 3: Úložný zahradní box, z matného plastu v barvě  
cappucino, se vzhledem ratanu, objem cca 270 l, Š/V/H: cca 45/57/117 cm, 1.199,- (09930079/01) 4: Plážové křeslo, s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, dřevěná  
konstrukce z akácie, Š/V/H: cca 57/90/102 cm,  1.099,- závěsný slunečník, s látkovým potahem v zelené barvě, kovová konstrukce v antracitové barvě, Ø cca 300 cm,  
2.599,- (27500052/01;26720108/03) 5: Zahradní sedací souprava z masivu akácie s přírodně olejovaným povrchem, polstrování s látkovým potahem v šedé barvě,  
cca 170x255 cm, skládá se z: levé sedací lavice, Š/V/H/ cca 95/72/75 cm, pravé sedací lavice, Š/V/H/ cca 95/72/75 cm, prostřední sedací lavice, Š/V/H/  
cca 85/72/75 cm, rohové lavice, Š/V/H/ cca 75/72/75 cm a odkládacího stolku, cca 75x85 cm, výška cca 35 cm, 19.999,- deka a dekorační polštáře za příplatek (27500055/01) 
6: Zahradní sada, 3dílná, z masivu akácie, skládá se ze: sklápěcího stolku, Š/V/H: cca 60/74/60 cm a 2 sklápěcích křesel, Š/V/H: cca 41/86/55 cm, 2.299,- (27500026/01)

vč. polstrování
  

deska 
z tvrzeného 
barevného 
skla
  

Ambia 

Nechte se zlákat 
moderním designem 

a vysokým komfortem 
sezení zahradní sestavy 

od značky Ambia. 
Pohodlná křesla 

s područkami 
a taburety lákají 

k příjemně stráveným 
chvílím s rodinou nebo 

přáteli na zahradě 
či terase.

2.433,-*

3 ÚLOŽNÝ 
ZAHRADNÍ BOX

1.199,-

včetně 
• opěrných polštářů 
• polstrovaných sedáků
  

  
potah odolný vůči 
UV záření

6.025,-*

4 ZÁVĚSNÝ 
SLUNEČNÍK

2.599,-

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

4.699,-*

6 ZAHRADNÍ SADA, 3DÍLNÁ

2.299,-

2.196,-*

4 PLÁŽOVÉ KŘESLO

1.099,-

37.948,-*

5 ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA

19.999,-

2.015,-*

2 ÚLOŽNÝ BOX

999,-

17.160,-*

1 ZAHRADNÍ SESTAVA, 5DÍLNÁ

8.599,-

Sezónní zboží
pouze do vyprodání 
zásob!

zahradního nábytku 
oddělení

OTEVŘENO!
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