
*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě.

XXXL výběr látek
�

1.199,-2.660,-*

KONFERENČNÍ 
STOLEK

-54%

11.999,-
28.840,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-58%

Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé/tmavě šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, se spodními pružinami 
Nosag, nohy chromové barvy, vč. nastavitelných područek, úložného prostoru, opěradlových a tmavě šedých ozdobných polštářů  
a rozkládací funkce, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově obrácené variantě, plocha lůžka cca 130x228 cm, cca 302x187 cm,  
místo 28.840,-* 11.999,- konferenční stolek z MDF v bílé barvě, kovové nohy s práškovým nástřikem, Ø cca 60 cm, výška cca 50 cm, 
cena za ks, místo 2.660,-* 1.199,- a Ø cca 90 cm, výška cca 37 cm, cena za ks, místo 3.780,-* 1.499,- doplňkový nábytek a dekorace za 
příplatek (29910017/01;19090002/01,03)

včetně nastavitelných 
područek, úložného prostoru, 
rozkládací funkce

�
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1.999,-3.599,-*

KONFERENČNÍ STOLEK, 
2DÍLNÁ SADA

-44%

Konferenční stolek, 2dílná sada, MDF v mat-
ném bílém provedení, nohy z dubového dřeva, 
cca 116x66 cm, výška cca 45 cm  
a cca 75x43 cm, výška cca 39 cm,  
místo 3.599,-* 1.999,- (19090001/01)

2dílná sada �

Konferenční stolek, deska ze skla s barevným 
potiskem, nohy s práškovým nástřikem v černé 
barvě, cca 55x105 cm, výška cca 32 cm,  
místo 2.285,-* 699,- (11250002/01-02)

999,-2.428,-*

KONFERENČNÍ 
STOLEK

-58%

Konferenční stolek v dekoru světlý dub,  
s odkládací přihrádkou, cca 110x65 cm, výška  
cca 47 cm, místo 2.428,-* 999,- (07780036/03)

Obývací stěna v bílé barvě, úchyty v černé barvě, vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení, energetická třída A - A++1) v modré barvě, se 4 dvířky,  
2 výklopnými dvířky a 8 vloženými policemi, Š/V/H: cca 240/190/45 cm, 
místo 12.154,-* 4.444,- (11070205/01)

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

�

Obývací stěna v dekoru dub starý, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, 
energetická třída A - A++1), vč. 1 výklápěcích dvířek, 2 dvířek a 2 polic, 
Š/V/H: cca 222/170/42 cm, místo 15.627,-* 6.666,- vitrína, vč. nevyměni-
telného osvětlení skleněných polic, energetická třída A - A++1) ,  
Š/V/H: cca 67/205/38 cm, místo 10.895,-* 3.999,- (14180197/01-02)

Obývací stěna v dekoru artisan oak, zadní stěny v šedé barvě, vč. 3dílného nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++1),  
Š/V/H: cca 300/180/50 cm, místo 30.307,-* 9.499,- konferenční stolek vč. úložného prostoru a 2 zásuvek, Š/V/H: cca 115/65/44 cm,  
místo 9.522,-* 2.499,- dekorace za příplatek (07780015/05-06)

9.499,-
30.307,-*

OBÝVACÍ STĚNA

-68%

699,-
2.285,-*

KONFERENČNÍ 
STOLEK

-69%

4.444,-12.154,-*

OBÝVACÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 240 CM

6.666,-15.627,-*

OBÝVACÍ STĚNA

3.999,-10.895,-*

VITRÍNA

2.499,-
KONFERENČNÍ 
STOLEK

9.522,-* -73%

XXXL novinka

�

zadní stěny v šedé barvě�
vč. LED osvětlení, energetická 
třída A - A++1)

�

XXXL novinka

�

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

�

02
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Židle s potahem se vzhledem kůže v béžové barvě, 
k dostání za stejnou cenu také v hnědé barvě, nohy 
z masivu bukového dřeva přírodně lakované nebo 
lakované v barvě wenge, cena za ks,  
místo 1.856,-* 999,- (10130023/01-03)

999,-1.856,-*

CENA ZA ŽIDLI

-46%

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní jádrový buk, olejovaný, 
cca 160x90 cm, roztažitelný do 230 cm, místo 15.384,-* 5.999,- lavice, 
Š/V/H: cca 160/45/33 cm, místo 5.250,-* 1.999,- houpací židle s potahem 
se vzhledem kůže v černé barvě, k dostání za stejnou cenu také v bílé 
nebo cappuccino barvě, rám z chromu, cena za ks, místo 2.538,-* 899,- 
(12420001/01-02;25400111/01-03)

masivní jádrový buk

�

roztažitelný do 230 cm

�
Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní dub divoký, olejovaný, klínově spojený, cca 120x80 cm, místo 7.252,-* 2.999,- židle s látkovým potahem 
v šedé nebo hnědé barvě, nohy z masivu dubového dřeva, lakované, cena za ks, místo 2.588,-* 1.099,- (27480049/02;22890019/03-04)

2.999,-7.252,-*

JÍDELNÍ STŮL

-58%

masivní dub divoký

�

Židle s potahem z mikrovlákna v hnědé 
nebo tmavě šedé barvě, rám z masivu 
kaučukového dřeva, cena za ks,  
místo 3.063,-* 1.199,- (07580086/01,03)

Jídelna v dekoru aurelio pinie s v prvky v šedé barvě, skládá se z: 
jídelního stolu, cca 180x90 cm, roztažitelný do 220 cm,  
místo 9.989,-* 4.299,- houpací židle s látkovým potahem, rám z ušlech-
tilé oceli, cena za ks, místo 3.535,-* 1.499,- (00030001/09;29420008/01)

roztažitelný do 220 cm

�

Barová židle s potahem se vzhledem kůže 
v černé barvě, rám z chromu, s opěrkou na 
nohy, výškově nastavitelná pomocí plyno-
vého pístu, cena za ks, místo 2.313,-* 899,- 
(23810215/01)

899,-2.313,-*

CENA ZA BA-
ROVOU ŽIDLI

-61%

výškově nastavitelná

�

1.099,-
2.588,-*

CENA ZA ŽIDLI

-57%

899,-
2.538,-*

CENA ZA HOU-
PACÍ ŽIDLI

-64%

4.299,-9.989,-*

JÍDELNÍ STŮL

5.999,-15.384,-*

JÍDELNÍ STŮL

1.999,-5.250,-*

LAVICE

1.199,-3.063,-*

CENA ZA ŽIDLI

1.499,-3.535,-*

CENA ZA ŽIDLI

obývací pokoj a jídelna • 03

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. 1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, 

bližší informace na straně 8.
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vč. rozkládací funkce

11.999,-30.345,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-60%

Sedací souprava s látkovým potahem ve světle modré barvě, velký 
výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené  
variantě, vč. rozkládací funkce a úložného prostoru, plocha lůžka  
cca 124x210 cm, cca 260x160 cm, místo 30.345,-* 11.999,- opěrka hlavy, 
Š/V/H: cca 50/20/25 cm, místo 1.890,-* 799,- (02150001/01-03)

XXXL výběr látek �

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, nohy v přírodním provedení, skládá se ze: 2místné pohovky, šířka cca 150 cm, 3místné 
pohovky, šířka cca 180 cm, místo 30.768,-* 12.222,- křesla s látkovým potahem v šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také v tyrkysové  
barvě, Ø cca 90 cm, výška cca 44 cm, místo 9.229,-* 3.333,- konferenčního stolku z masivu mangového dřeva v přírodním provedení, mořený 
a lakovaný, kovové nohy v černé barvě, Ø cca 90 cm, výška cca 44 cm, místo 8.361,-* 3.499,- polštáře a dekorace za příplatek  
(14910016/01-03;18770139/01)

3.499,-8.361,-*

KONFERENČNÍ 
STOLEK

-58%

4.999,-12.960,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-61%

Sedací souprava s látkovým potahem v petrolejové barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, k dostání za individuální cenu také  
v zrcadlově obrácené variantě, nohy hliníkové barvy, vč. opěradlových  
a područkových polštářů, rozkládací funkce, plocha lůžka  
cca 135x196 cm, cca 195x153 cm, místo 12.960,-* 4.999,- (23000066/10)

XXXL výběr látek �

vč. úložného prostoru

16.999,-35.010,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-51%

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,-* 16.999,- (23000114/01)

XXXL výběr látek �

7.999,-18.540,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-56%

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, korpus s bílým 
potahem cayenne se vzhledem kůže, velký výběr látek za individuální 
cenu, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově obrácené  
variantě, vč. rozkládací funkce, 2 dekoračních a 3 opěradlových 
polštářů, plocha lůžka cca 120x205 cm, cca 245x175 cm,  
místo 18.540,-* 7.999,- (23000055/03)

XXXL výběr látek �

12.222,-
30.768,-*

3MÍSTNÁ A 2MÍSTNÁ  
POHOVKA

-60%

799,-1.890,-*

OPĚRKA 
HLAVY

3.333,-9.229,-*

KŘESLO

-63%

včetně opěradlových polštářů 
a nastavitelných područek

�

včetně rozkládací 
funkce, polštářů

�

včetně rozkládací funkce 
a úložného prostoru

�

masiv mangového 
dřeva v přírodním 
provedení

�

včetně rozkládací funkce, 
2 dekoračních  
a 3 opěradlových polštářů

�

04
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vč. nastavitelného 
záhlaví

13.999,-36.300,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-61%

Sedací souprava, korpus s potahem se vzhledem kůže, sedák  
a opěradlové polštáře s látkovým potahem, velký výběr látek za  
individuální cenu, montovatelná také zrcadlově obráceně,  
vč. opěradlových polštářů, rozkládací funkce, úložného prostoru  
a odkládací skleněné plochy, plocha lůžka cca 135x225 cm,  
cca 204x290 cm, místo 36.300,-* 13.999,- (29730007/01)

9.999,-23.175,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-56%

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, montovatelná také zrcadlově obráceně,  
vč. rozkládací funkce a úložného prostoru, plocha lůžka  
cca 134x202 cm, cca 244x162 cm,  místo 23.175,-* 9.999,- (29910021/01)

XXXL výběr látek �

3.999,-9.270,-*

ROZKLÁDACÍ  
POHOVKA

-56%

Rozkládací pohovka s látkovým potahem  
v antracitové barvě, opěradlové polštáře ve 
stříbrné šedé barvě, velký výběr látek za indi-
viduální cenu, vč. polštářů, rozkládací funkce  
a úložného prostoru, plocha lůžka  
cca 190x130 cm, šířka cca 190 cm,   
místo 9.270,-* 3.999,- (23000087/01)

XXXL výběr látek �

Rozkládací pohovka se vzhledem kůže v tmavě 
hnědé barvě, vč. rozkládací funkce  
a područkových polštářů, plocha lůžka  
cca 120x194 cm, šířka cca 194 cm,  
místo 10.300,-* 4.999,- (29910018/01)

4.999,-10.300,-*

ROZKLÁDACÍ 
POHOVKA

-51% 8.999,-20.424,-*

ROZKLÁDACÍ 
POHOVKA

-55%

Rozkládací pohovka s látkovým potahem  
v šedé barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, rám z masivního dřeva lakovaný v černé 
barvě, vč. rozkládací funkce, úložného pros  -
toru a nastavitelných područek, plocha lůžka 
cca 146x195 cm, celková šířka cca 204 cm, 
místo 20.424,-* 8.999,- (27030059/01)

Sedací souprava s látkovým potahem ve stříbrné barvě, velký výběr barev za individuální cenu, k dostání za 
individuální cenu také v zrcadlově obrácené variantě, vč. nastavitelného záhlaví, cca 242x176 cm,  
místo 45.473,-* 17.999,- polštáře a doplňkový nábytek za příplatek (06470081/01)

17.999,-
45.473,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

-60%

včetně polštářů, rozkládací 
funkce a úložného prostoru

�

včetně rozkládací funkce 
a úložného prostoru

�

XXXL novinka

�

vč. rozkládací funkce, 
úložného prostoru  
a nastavitelných područek

�

XXXL výběr látek �

vč. rozkládací funkce  
a područkových polštářů

�

včetně opěradlových 
polštářů, rozkládací funkce, 
úložného prostoru  
a odkládací skleněné plochy

�
XXXL výběr látek �

XXXL novinka

�

XXXL novinka

�

vč. nastavitelného záhlaví
�

obývací pokoj • 05

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě.
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3.999,-11.208,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 215 CM

-64%

Skříň s posuvnými dveřmi v bílé 
barvě, přední strana v dekoru svět-
lý dub san remo s bílým pásem, 
úchyty ve stříbrné barvě,  
Š/V/H: cca 215/210/63 cm,  
místo 11.208,-* 3.999,- 
(25220089/01)

7.999,-21.720,-*

POSTEL BOXSPRING, 
PLOCHA LŮŽKA  
CCA 120X200 CM

-63%

Postel boxspring s látkovým  
potahem v černé/červené barvě,  
vč. bonelové matrace s pružinovým 
jádrem, topperu ze studené pěny, 
lamelového roštu a záhlaví, plocha 
lůžka cca 120x200 cm, místo 
21.720,-* 7.999,- (14080023/01)

Šatní skříň v bílé barvě, se  
2 zrcadlovými dveřmi, s 8 dvířky  
a 2 zásuvkami, vč. 2 šatních tyčí  
a 4 vložených polic, Š/V/H:  
cca 270/210/58 cm,  
místo 16.323,-* 6.999,- 
(17870682/01)

Postel boxspring s látkovým  
potahem v mentolově zelené barvě, 
velký výběr látek za individuální 
cenu, vč. 7zónové taštičkové mat-
race s pružinovým jádrem, záhlaví, 
topperu a úložného prostoru, 
plocha lůžka cca 180x200 cm,  
místo 38.640,-* 14.999,- 
(02980047/01)

Ložnice v dekoru dub bahenní/dekoru dub černý, skládá se ze: šatní skříně, 4dveřová, vč. 6 zásuvek, 2 šatních tyčí a 8 vložených polic, Š/V/H: 
cca 270/223/61 cm, místo 25.927,-* 9.999,- postele vč. čalouněného záhlaví, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 15.515,-* 5.999,- nočního 
stolku se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 50/49/42 cm, místo 3.645,-* 1.499,- komody sideboard s 1 zásuvkou a 3 dvířky, Š/V/H: cca 155/93/42 cm, 
místo 10.309,-* 3.999,- paspartového rámu, Š/V/H: cca 281/228/24 cm, místo 5.727,-* 1.999,- lamelový rošt, matrace a lůžkoviny za příplatek 
(06870190/01-05)

9.999,-25.927,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 270 CM

-61%

5.999,-
15.515,-*

POSTEL, 
PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

-61%

1.499,-3.645,-*

NOČNÍ STOLEK

6.999,-16.323,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 270 CM

-57%

3.999,-10.309,-*

KOMODA 
SIDEBOARD

-61%

XXXL novinka

�

XXXL novinka

�

vč. 7zónové taštičkové 
matrace s pružinovým 
jádrem, záhlaví, topperu 
a úložného prostoru

�včetně matrace, 
topperu, lamelového 
roštu a záhlaví

�

14.999,-38.640,-*

POSTEL BOXSPRING, 
PLOCHA LŮŽKA  
CCA 180X200 CM

-61%

06
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Rolovací lamelový rošt se 13 lamelami  
z masivního smrkového dřeva, 90x200 cm,  
299,- (04480425/01)

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,- (07590046/02)

2.799,-5.474,-*

MATRACE, PLOCHA 
LŮŽKA 90X200 CM

-48%

Pokoj pro mladé v dekoru dub pískový/bílá 
barva, skládá se z: postele, vč. 3 úložných 
zásuvek a 1 roztažitelné postele, plocha lůžka 
cca 90x200 cm, místo 8.350,-* 3.499,- rohové 
skříně, vč. 5 vložených polic a 1 šatní tyče, 
Š/V/H: cca 146/198/133 cm,  
místo 19.266,-* 7.999,- matrace, lame-
lový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek 
(02410016/01;0015/01)

vč. 3 zásuvek

�

vč. roztažitelné postele

�

Předsíň v dekoru vintage old wood s prvky ve vzhledu tmavě šedého betonu, skládá se z: botníku s 1 dvířky a 1 zásuvkou,  
Š/V/H: cca 67/106/42 cm, místo 6.116,-* 2.699,- zrcadla, cca 60x80 cm, místo 1.716,-* 699,- šatního panelu se 2 háčky a šatní tyčí,  
Š/V/H: cca 60/201/42 cm, místo 2.816,-* 999,- šatní skříně s 1 dvířky, Š/V/H: cca 67/202/42 cm, místo 8.272,-* 2.999,- (06870320/01-04)

699,-1.716,-*

ZRCADLO

-59%

299,-
ROLOVACÍ LA-
MELOVÝ ROŠT, 
90X200 CM

2.999,-
8.272,-*

ŠATNÍ SKŘÍŇ

-63%

2.699,-6.116,-*

BOTNÍK

-55%

3.499,-8.350,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 90X200 CM

7.999,-19.266,-*

ROHOVÁ SKŘÍŇ, 
ŠÍŘKA CCA 146 CM

999,-2.816,-*

ŠATNÍ PANEL

-61%

ložnice a předsíň • 07

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě.
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*Původní prodejní cena.  

**Původní prodejní cena po slevě.

Všechny nabídky platí od 09. 09. do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 09. 2019. 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. Impressum: Vydavatel a naklada-
tel: XLMX obchodní s.r.o.

Značku Carryhome najdete v obchodních domech XXXLutz a také na e-shopu!
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energetických tříd  
pro osvětlení
      
      
      
      
      
      
      

1.899,-3.861,-*

DĚLICÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 147 CM

-50%

Dělicí stěna v bílé barvě, se 16 policemi, Š/V/H: cca 147/147/38 cm, 
místo 3.861,-* 1.899,- a s 8 policemi, Š/V/H: cca 77/147/38 cm,  
místo 2.698,-* 1.299,- regálové boxy za příplatek (08870213/06,05)

Komoda sideboard v bílé barvě, přední strany v matné bílé barvě,  
k dostání za stejnou cenu také v grafitové barvě, se 6 dvířky,  
2 zásuvkami a 4 vloženými policemi, Š/V/H: cca 163//92/38 cm,  
místo 10.190,-* 4.499,- (08870178/04,03)

2.499,-5.690,-*

KOMODA

-56%

Komoda, korpus v bílé barvě, přední strany  
v matné bílé barvě, k dostání za stejnou cenu 
také v grafitové barvě, s 1 zásuvkou a 3 dvířky, 
Š/V/H: cca 84/92/38 cm, místo 5.690,-* 2.499,- 
(08870178/01-02)

199,-802,-*

REGÁL NA BOTY

-75%

1.299,-2.698,-*

DĚLICÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 77 CM

-51%

4.499,-
10.190,-*

KOMODA 
SIDEBOARD

-55%

1.999,-6.692,-*

KANCELÁŘSKÉ 
KŘESLO

XXXL novinka

�

XXXL novinka

�

Kancelářské křeslo s potahem se vzhledem 
kůže v černé barvě, rám a područky  
s práškovým nástřikem v karbonové barvě, 
výškově nastavitelné, místo 6.692,-* 1.999,- 
(29260067/02)

Regál na boty, kovový rám s práškovým  
nástřikem v barvě hliníku, se 3 odkládacími 
policemi s 5 příčkami, Š/V/H: cca 82/61/33 cm, 
místo 802,-* 199,- (28240052/02)
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