Narozeniny ta ta ta ta…
PO

Nalepte
a ušetřete!

-25%
1)

NE

13. 26.
až

KVĚTEN

-35%
1)

KVĚTEN

-25%

1)

na 1 kus nábytku dle
vašeho výběru

na 1 kus orientálního
koberce dle vašeho výběru

na 1 kus bytového
textilu dle vašeho výběru

V e-shopu pouze 17. - 18. 05., kód: MEB591.

V e-shopu pouze 21. - 22. 05., kód: ORT591.

V e-shopu pouze 19. - 20. 05., kód: HTX591.

-20%
1)

-25%

1)

-25%

1)

na 1 produkt dle vašeho
výběru z oddělení Boutique

na 1 kus nábytku
dle vašeho výběru

na 1 svítidlo
dle vašeho výběru

V e-shopu pouze 25. - 26. 05., kód: BUT591.

V e-shopu pouze 17. - 18. 05., kód: MEB591.

V e-shopu pouze 23. - 24. 05., kód: SOL591.

-15%

1)

-25%

1)

-25%

1)

na 1 produkt dle vašeho
výběru z oddělení Baby

na 1 kus dle vašeho výběru
z oddělení záclon a závěsů

na 1 kus nábytku
dle vašeho výběru

V e-shopu pouze 15. - 16. 05., kód: BAB591.

V e-shopu pouze 13. - 14. 05., kód: VOH591.

V e-shopu pouze 17. - 18. 05., kód: MEB591.
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ONLINE

e-shop
www.xxxlutz.cz

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Nalepte samolepku a ušetřete. Sleva platí na původní
prodejní ceny po slevě. Kromě akčního, výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Nevztahuje se na nákup knih, žárovek, služby,
sortiment kuchyní, autosedačky, dětské kočárky, podlahy značky Venda a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, Bauer, JOOP! a Hülsta. Platí
jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte XXXL odborné poradce. V obchodních
domech akce platí od 13. 05. do 26. 05. 2019.

Narozeniny XXXLutz
včetně
• opěradlových polštářů
• rozkládací funkce
• úložného prostoru
• nastavitelných područek

54%

XXXL výběr látek
35.010,-*

UŠETŘÍTE

15.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální
cenu, prošívané sedáky, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově obrácené variantě,
vč. opěradlových polštářů, rozkládací funkce, úložného prostoru a nastavitelných područek,
plocha lůžka cca 160x230 cm, cca 294x173 cm, místo 35.010,-* 15.999,- dekorační polštáře za příplatek (23000114/01-02)

SEDACÍ SOUPRAVA

vč. polštářů

61%

pravá
kůže

UŠETŘÍTE

53.963,-*

XXXL výběr kůží

24.999,-

2,5MÍSTNÁ A 2MÍSTNÁ POHOVKA
Sedací souprava s potahem z pravé kůže v béžové barvě, velký výběr kůží
za individuální cenu, nohy v černé barvě, skládá se ze: 2,5místné pohovky, šířka
cca 209 cm a 2místné pohovky, šířka cca 165 cm, místo 53.963,-* 24.999,(03060016/13)

vč. LED osvětlení,
energetická třída A - A++1)

56%

UŠETŘÍTE

46.326,-*

17.999,-

XXXL výběr látek

VELKÁ POHOVKA

Velká pohovka s potahem z mikrovlákna v antracitové barvě, velký výběr
látek za individuální cenu, nohy v chromové barvě, s pružením Nosag,
vč. polštářů, šířka cca 300 cm, místo 46.326,-* 17.999,- (06470044/01)
20.749,-*

7.499,JÍDELNÍ STŮL

roztažitelný
do 175 cm

vysoký lesk

vysoký lesk
20.500,-*

8.888,-

2.856,-*

799,-

OBÝVACÍ STĚNA,
ŠÍŘKA CCA 304 CM

Obývací stěna v šedé barvě, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem,
vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++1), se 6 dvířky
a 2 zásuvkami, úchyty ve stříbrné barvě, Š/V/H: cca 304/194/37 cm,
místo 20.500,-* 8.888,- (11070292/01)

72%

UŠETŘÍTE

CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

Jídelní sestava, skládá se z: jídelního stolu v bílé barvě s vysokým leskem,
skleněná deska v bílé barvě, podstavec se spárami z ušlechtilé oceli, cca 140x85 cm,
roztažitelný do 175 cm, místo 20.749,-* 7.499,- houpací židle se vzhledem kůže
v šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také v hnědé a bílé barvě, rám z nerezové
oceli, cena za ks, místo 2.856,-* 799,- (19710053/01;27310038/01-03)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 4.

ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA CCA 289 CM
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Narozeniny
XXXLutz

8.999,21.273,-*

Nalepte
a ušetřete!

13.542,-*
vč. 2 nočních stolků

59%

UŠETŘÍTE

5.499,-

vč. 2 zásuvek

POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA
LŮŽKA CCA 180X200 CM

komoda
sideboard za 3.799,-

Ložnice v dekoru dub pískový s prvky v bílé barvě, skládá se ze:
šatní skříně, 6dvéřová, vč. 2 zásuvek, 4 vložených polic a 2 šatních tyčí, Š/V/H: cca 289/225/59 cm,
místo 21.273,-* 8.999,- postelové sestavy vč. 2 nočních stolků, plocha lůžka cca 180x200 cm,
místo 13.542,-* 5.499,- komody sideboard se 4 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H: cca 168/89/46 cm,
místo 9.657,-* 3.799,- matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (25220166/01-03)

1) Bližší informace na titulní straně.

48%

UŠETŘÍTE

vysoký lesk

22.889,-*

4.794,-*

1.299,1 ŠATNÍ LAVICE

vč. rozkládací
vč. úložného
funkce Hubmatik prostoru

7.999,-

5.474,-*

2.799,-

2 ROZKLÁDACÍ
POHOVKA

3 MATRACE

3.999,9.336,-*

vč. LED osvětlení,
energetická třída
A - A++1)

lesklé

6 PSACÍ STŮL

vč. keramického umyvadla

2.999,-

4 UMYVADLOVÁ SKŘÍŇKA

masivní dub divoký

UŠETŘÍTE

2.599,-

5 VÍCEÚČELOVÁ SKŘÍŇ

8.586,-*

2.499,-

6 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO

1: Předsíň, korpus v bílé barvě, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, skládá se ze: šatní skříně, vč. zrcadlových dveří, Š/V/H: cca 60/198/40 cm, místo 11.883,-*
2.999,- šatního panelu, vč. šatní tyče a 5 háčků, Š/V/H: cca 80/119/30 cm, místo 6.018,-* 1.499,- zrcadla, cca 70x90 cm, místo 4.012,-* 899,- botníku s 1 zásuvkou
a 2 dvířky, Š/V/H: cca 70/101/40 cm, místo 8.211,-* 1.999,- šatní lavice se 2 dvířky, Š/V/H: cca 80/43/40 cm, místo 4.794,-* 1.299,- (18370112/01-05) 2: Rozkládací pohovka
s látkovým potahem v béžové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, s pružením Nosag, vč. rozkládací funkce Hubmatik, úložného prostoru, opěradlových a područkových polštářů, plocha lůžka cca 150x205 cm, šířka cca 207 cm, místo 22.889,-* 7.999,- (15740003/01) 3: Matrace PUR FIT se sendvičovým jádrem a 7 ergonomickými zónami
pro dokonalé přizpůsobení těla, vhodná pro alergiky, potah odnímatelný prostřednictvím zipu a s možností praní do 60 °C, 90x200 cm, místo 5.474,-* 2.799,- cca 80x200 cm,
místo 5.212,-* 2.499,- cca 140x200 cm, místo 8.866,-* 3.999,- cca 160x200 cm, místo 10.129,-* 4.999,- cca 180x200 cm, místo 10.945,-* 5.555,- (07590046/02,04,07,05,03)
4: Koupelna, přední část z MDF v bílé lesklé barvě, korpus v dekoru světlý dub san remo, skládá se z: vysoké skříňky, Š/V/H: cca 40/194/32 cm, místo 3.785,-* 1.999,umyvadlové skříňky vč. keramického umyvadla, Š/V/H: cca 83/84/47 cm, místo 7.180,-* 2.999,- zrcadlové skříňky vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická
třída A - A++1), Š/V/H: cca 80/77/23 cm, místo 3.785,-* 1.999,- spodní skříňky se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 40/82/32 cm, místo 2.347,-* 1.199,- a závěsné skříňky, Š/V/H:
cca 40/77/23 cm, místo 1.730,-* 899,- armatura za příplatek (08870386/01-05) 5: Víceúčelová skříň v provedení dub sonoma/bílá barva, korpus v dekoru dub sonoma,
se 2 dveřmi, vč. 6 vložených polic, Š/V/H: cca 125/195/38 cm, místo 5.729,-* 2.599,- (18370086/01) 6: Psací stůl, masivní dub divoký, olejovaný, klínově spojený, se 2 zásuvkami,
Š/V/H: cca 120/76/65 cm, místo 9.336,-* 3.999,- kancelářské křeslo s látkovým potahem v tmavě šedé/černé barvě s prvky ze síťoviny, výškově nastavitelné, vč. područek,
místo 8.586,-* 2.499,- (27480055/01;26740020/01)

*Původní prodejní cena.
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce.

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZ05-9-b

5.729,-*
7.180,-*

54%

Nakupte s XXXL hit kartou výhodněji! Pro držitele
XXXL hit karty. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP592
s XXXL hit kartou
výhodněji

s XXXL hit kartou
výhodněji

XX XL
TA
H IT K A R

s XXXL hit kartou
výhodněji

XX XL
TA
H IT K A R

XX XL
TA
H IT K A R

1.275,-*
BĚŽNÁ CENA: 999,-

349,-

444,BĚŽNÁ CENA: 999,-*

399,-

KULATÁ TYČ, DÉLKA 120 CM,
CENA ZA KS

LOŽNÍ SADA, 2DÍLNÁ

cena pro majitele hit karty

cena pro majitele hit karty

1.399,-*
BĚŽNÁ CENA: 699,-

399,-

Ovčí kůže „Perth“, 100%
pravá ovčí kůže, cena za ks,
cca 65x45 cm, místo 1.399,-*
399,- Pro nákup v e-shopu
zadejte kód: HPP592.

(68570064/01)

Kulatá tyč, kompletní souprava, 2 drážky, vzhled
ušlechtilé oceli, k dostání v různých rozměrech, cena
za ks, délka 120 cm, místo 1.275,-* 349,- délka 160 cm,
místo 1.599,-* 399,- délka 200 cm, místo 1.899,-*
499,- délka 240 cm, místo 2.399,-* 599,- Pro nákup
v e-shopu zadejte kód: HPP592. (82640018/01-04)

s XXXL hit kartou
výhodněji

s XXXL hit kartou
výhodněji

s XXXL hit kartou
výhodněji

Ložní sada „Sarah“, 2dílná, polštář, 70x90 cm,
prošívaná přikrývka, 140x200 cm, výplň ze 100%
polyesteru, potah ze 100% mikrovlákna, místo 999,-*
399,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP592.

k dostání také
v Ø 40 cm nebo
v rozměru
40x40 cm

XX XL
TA
H IT K A R

1.699,-*
BĚŽNÁ CENA: 899,-

499,-

STROPNÍ SVÍTIDLO, 32X32 CM
NEBO Ø 29 CM

XX XL
TA
H IT K A R

(85830007/51;0027/51;0028/51)

PRAVÁ OVČÍ KŮŽE „PERTH“
CCA 65X45 CM

cena pro majitele hit karty

XX XL
TA
H IT K A R

pro 12 osob
VČ.
SVĚTELNÉHO
ZDROJE

60dílná sada

SVÍTIDLO

cena pro majitele hit karty

Stropní svítidlo, kov v provedení kartáčovaný
hliník/akryl v bílé barvě, 1x16 W LED/1280 lm,
32x32 cm nebo Ø 29 cm, místo 1.699,-* 499,- nebo
1x24 W LED/1980 lm, 40x40 cm nebo Ø 40 cm,
místo 2.399,-*699,- energetická třída A++ až A1),
zabudovaný
LED
světelný
zdroj
nelze
vyměnit. Pro nákup v e-shopuzadejte kód:
HPP592.(82270542/01-02;0543/01-02)

Sada příborů
„Classic“, 60dílná, nože
ze speciální čepelové
oceli, vhodné do myčky
nádobí, skládá se ze
12 nožů, vidliček, lžic,
lžiček a dezertních
vidliček, místo 5.699,-*
1.111,- Pro nákup
v e-shopu zadejte kód:
HPP592. (35010107)

5.699,-*
BĚŽNÁ CENA: 2299,-

1.111,-

Podložka puzzle „Heart
& Stars“, 18dílná, v bílé/
šedé barvě, místo 469,-*
222,- Pro nákup v e-shopu
zadejte kód: HPP592.

SADA PŘÍBORŮ, 60DÍLNÁ

cena pro majitele hit karty

(30720004/01)

469,-*
BĚŽNÁ CENA: 399,-

222,PODLOŽKA PUZZLE

cena pro majitele hit karty

Ilustrační fotografie. Nabídka restaurace platí od 13. 05. do 26. 05. 2019. Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání zásob. Brno otevírací doba restaurace Po-Ne 1030 - 1930 hod. (kuchyně do 1900 hod.) Praha Stodůlky
otevírací doba restaurace Po-Ne 1000 - 1930 hod. (kuchyně do 1900 hod.) Praha Černý Most otevírací doba restaurace Po-Čt 1030 – 1930 hod. (kuchyně do 1900 hod.), Pá-Ne 1030 - 2030 hod. (kuchyně do 2000 hod.)

platí
. 0 5.
o d 1 3 5.
.0
d o 26
2 0 19

Chřestový Cordon bleu,
kuřecí cordon bleu plněný čerstvým sýrem, šunkou
a zeleným chřestem, vařené brambory s petrželkou

229,-**

139,-

platí
. 0 5.
o d 1 3 5.
.0
d o 26
2 0 19

Vepřová panenka Madagaskar na pepřové omáčce,
krokety a brokolice

Všechny nabídky platí od 13. 05. do vyprodání zásob, nejdéle však do 26. 05. 2019. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Chyby na letácích, meziprodej a změna modelu
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. Impressum: Vydavatel a nakladatel: XLMX obchodní s.r.o. *Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce.

XXXLutz Praha Černý Most,
Chlumecká 712/8, 198 00 Praha 14,
Tel.: 225 286 000, Fax: 225 286 213,
praha2@xxxlutz.cz

XXXLutz Praha Stodůlky,
Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5,
Tel.: 230 200 000, Fax: 255 793 213,
praha@xxxlutz.cz

XXXLutz Brno,
Splaviska 1154, 664 42 Brno,
Tel.: 518 704 000, Fax: 518 704 213,
brno@xxxlutz.cz

Otevírací doba:
Po - Čt: 1000 - 2000 hod.,
Pá - Ne: 1000 - 2100 hod.

Otevírací doba:
Po - Ne: 1000 - 2000 hod.

Otevírací doba:
Po - Pá: 1000 - 2000 hod.,
So - Ne: 0900 - 2000 hod.

spektrum energetických tříd pro
osvětlení

digestoře

ledničky,
trouby
a myčky
nádobí

24 / 7 e-shop
www.xxxlutz.cz

koukněte
také na:

XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZb0-LCZ05-9-b

Penne se sýrovou omáčkou,
listovým špenátem a cherry rajčaty

109,-

XXXL Poukaz 03

04

Ilustrační foto

platí
. 0 5.
o d 1 3 5.
.0
d o 26
2 0 19

179,-**

©XXXLutz Marken GmbH LCZ05-9-b

89,-

XXXL Poukaz 02

Ilustrační foto

159,-**

Ilustrační foto

XXXL Poukaz 01

