
 

 

-20%
na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

platí téměř na všechny naše značky

1)

na kuchyně na míru
značek C'elina, Novel 
a Dieter Knoll Collection

-50%

AKCE NA KUCHYNĚ

2)

2) Bližší informace na straně 2.

ZDARMA 3D 
PLÁNOVÁNÍ KUCHYNÍ

díky XXXL profesionálnímu  
programu pro plánování kuchyní!
Domluvte si osobní poradenskou 
schůzku na našich stránkách 
www.xxxlutz.cz nebo 
telefonicky na některé 
z našich filiálek 
(Praha Černý Most: 225 286 420,  
Praha Stodůlky: 230 200 420, 
Brno: 518 704 420) 

-20%
XXXL poukaz

na 1 výrobek dle vašeho výběru
z oddělení: boutique, závěsy, bytový 
textil, svítidla, koberce a baby
Sleva z původních prodejních cen po slevě. Platí pouze při odevzdá-
ní tohoto poukazu a jen na zboží skladem, poukaz prosím hlaste před 
nákupem u našeho odborného poradce. Na osobu a nákup je možné 
použít pouze 1 poukaz/kód. Mimo akčního a výprodejového zboží, 
zboží propagovaného v naší aktuální reklamě a zboží označeného 
,,Nejlepší cena v Česku''. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, 
po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Nelze 
kombinovat s jiným poukazem. Sleva se nevztahuje na nákup knih, 
žárovek, služby, dětské kočárky, autosedačky, zboží označené Online 
Only a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, 
JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch a Lindt. Platí od 20. 01. do 02. 02. 2020. 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: BYT102.

Výběr je jen na vás!

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na 1 kus nábytku.  
Platí na původní prodejní ceny po slevě. Mimo akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení, zboží propagovaného v naší aktuální reklamě  
a zboží označeného ,,Nejlepší cena v Česku''. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, autosedačky, dětské kočárky, žárovky, podlahy, zboží označené  
Online Onlya značky Tempur, Stokke, JOOP!, Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy & Boch, Lindt a BIOHORT GMBH. Platí jen  
pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte XXXL odborné poradce. Akce platí  
od čtvrtka do neděle 23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: AKCE103.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz
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Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Ilustrační fotografie. Nabídka restaurace platí od 20. 01. do 02. 02. 2020. Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání zásob. Brno otevírací doba 
restaurace Po-Ne 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně do 19:00 hod.) Praha Stodůlky otevírací doba restaurace Po-Ne 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně 
do 19:00 hod.) Praha Černý Most otevírací doba restaurace Po-Čt 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně do 19:00 hod.), Pá-Ne 11:00 - 20:30 hod. 
(kuchyně do 20:00 hod.)

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

-20%
na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

platí téměř na všechny naše značky

1)

-50% -50%
na kuchyně 
na míru
značek C'elina, 
Novel a Dieter 
Knoll Collection

na koupelny 
na míru

2) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny 
a platí jen při nákupu vestavné kuchyně v hodnotě 
nad 65.000 Kč. Mimo akčního a výprodejového zboží 
a zboží propagovaného v aktuální reklamě. Platí jen pro 
nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemo-
hou být žádné další slevy poskytnuty. Akce se nevztahuje  
na kuchyňské bloky a spotřebiče. Nabídka platí od pondělí 
do čtvrtka 20. - 23. 01. 2020 a 27. - 30. 01. 2020. Sleva  
je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou 
uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Akce platí pouze 
v obchodních domech.

3) Bližší informace na straně 15.

2) 3)

zdarma 3D 
plánování kuchyní
díky XXXL profesionálnímu programu 
pro plánování kuchyní! Domluvte 
si osobní poradenskou schůzku 
na našich stránkách 
www.xxxlutz.cz nebo telefonicky 
na některé z našich filiálek 

(Praha Černý Most: 225 286 420,  
Praha Stodůlky: 230 200 420, 
Brno: 518 704 420) 

1) Bližší informace na straně 1.

Sedací souprava s látkovým potahem, velký výběr látek a kůží jakož i noh za individuální cenu, k dostání také 
v zrcadlově obrácené variantě, vč. nastavitelného záhlaví, cca 204x297 cm, místo 48.888,-* 16.999,- rozkládací 
funkce, úložný prostor, nastavitelné područky a zelené ozdobné polštáře za příplatek. Pro nákup v e-shopu  
zadejte kód: HPP103. (25270081/01-02)

vč. nasta-
vitelného 
záhlaví
  

XXXL výběr látek a kůží

48.888,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
16.999,-
BĚŽNÁ CENA: 29.299,-

cena pro majitele hit karty

Grilovaný kuřecí špíz
s hranolky a bylinkovým máslem   

Grilovaný kuřecí špíz
s hranolky a bylinkovým máslem   

139,-**

79,-

139,-**

79,-

Vepřová panenka Madagaskar 
na pepřové omáčce, krokety a brokolice

Vepřová panenka Madagaskar 
na pepřové omáčce, krokety a brokolice

229,-**

169,-

229,-**

169,-

Masopustní kobliha

79,-**

20,-

Špagety à la Carbonara 
špagety se šunkou ve smetanové omáčce

Špagety à la Carbonara 
špagety se šunkou ve smetanové omáčce

129,-**

89,-

129,-**

89,-
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 4) Bližší informace na straně 6.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

43.387,-*

3 VELKÁ POHOVKA
17.999,-

vč. relaxační 
funkce

15.790,-*

5 TV KŘESLO
6.666,-

vč. motorové funkce 
snadného vstávání
  

24.999,-*

6 KOŽENÉ KŘESLO S TABURETEM
11.999,-

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

pravá 
kůže
  

sedák a opěradlo 
z pravé kůže
  

vč.
 relaxační 

funkce

vč. rozkládací funkce

XXXL výběr látek

včetně 
• rozkládací funkce  
• úložného prostoru 
• 2 ozdobných polštářů
  

relaxační 
funkce za příplatek

rozkládací 
funkce za příplatek

opěrka 
hlavy za příplatek

33.562,-*

1 SEDACÍ SOUPRAVA

12.222,-
63%
UŠETŘÍTE

32.522,-*

2 SEDACÍ SOUPRAVA
13.333,-

1: Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, korpus s potahem se vzhledem kůže v bílé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, plánovatelná 
podle přání, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, cca 245x200 cm, místo 33.562,-* 12.222,- doplňkový nábytek, rozkládací funkce, opěrky hlavy, relaxační funkce  
a taburet za příplatek (25270075/09,11) 2: Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr barev za individuální cenu, vč. 2 ozdobných polštářů, k dostání  
také v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací funkce a úložného prostoru, plocha lůžka cca 130x224 cm, cca 194x280 cm, místo 32.522,-* 13.333,- (08120026/01-02)  
3: Velká pohovka s látkovým potahem v petrolejové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. nastavitelných područek, 3 opěradlových, 2 dekoračních polštářů 
v petrolejové barvě a 2 dekoračních polštářů se vzorem, šířka cca 295 cm, místo 43.387,-* 17.999,- (06470062/03) 4: Sedací souprava s potahem z pravé kůže v černé  
barvě, nohy z kovu v černé barvě, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. nastavitelných záhlaví, cca 162x282 cm, místo 57.999,-* 24.999,- (24000015/01-02)  
5: TV křeslo s látkovým potahem v hnědé barvě, vč. motorové funkce snadného vstávání a relaxační funkce, místo 15.790,-* 6.666,- (17600005/02) 6: Relaxační  
křeslo s taburetem s potahem z pravé kůže v černé barvě, korpus s potahem se vzhledem kůže, spodní strana v barvě ořechu, rám z kovu v černé barvě, vč. relaxační 
funkce a taburetu, šířka cca 77 cm, místo 24.999,-* 11.999,- (26240032/01)

vč. nastavitelných záhlaví
  

 
vč. taburetu 

včetně 
• 3 opěradlových polštářů 
• 2 dekoračních polštářů v petrolejové barvě  
• 2 dekoračních polštářů se vzorem 
• nastavitelných područek
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

4)

57.999,-*

4 KOŽENÁ SEDACÍ SOUPRAVA

24.999,-
56%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Bližší informace na straně 1.

Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, korpus v tmavě šedé barvě, velký výběr látek a barev za individuální cenu, s pružením Nosag, vč. rozkládací 
funkce, úložného prostoru, tmavě šedých ozdobných polštářů a světle šedých opěradlových polštářů, plocha lůžka cca 125x213 cm, cca 248x178 cm, místo 26.361,-* 
9.999,- sada odkládacích stolků, 2dílná, v černé barvě, rám ve zlaté barvě, cca 40x40 cm, výška cca 50 cm a cca 35x35 cm, výška cca 42 cm, místo 4.998,-* 1.799,- 
dekorační polštáře, deka a dekorace za příplatek (08120032/01;23620357/06)

vč. rozkládací funkce

Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek  
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací 
funkce, úložného prostoru a 3 nastavitelných záhlaví, plocha lůžka cca 120x190 cm, 
cca 267x220 cm, místo 51.450,-* 18.999,- alternativní varianta sedací soupravy 
vč. rozkládací funkce, úložného prostoru a 4 nastavitelných záhlaví, plocha lůžka  
cca 123x267 cm, cca 174x340x220 cm, místo 69.825,-* 25.999,- (23070146/01-04)

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, velký výběr látek  
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. 3 možností  
nastavení hloubky sedáku, nastavitelné područky, rozkládací funkce a úložného 
prostoru, plocha lůžka cca 145x224 cm, cca 296x229 cm, místo 52.200,-* 24.999,- 
konferenční stolek v bílém provedení s vysokým leskem, odkládací deska  
s 8 mm silným bezpečnostním sklem, cca 120x60 cm, výška cca 40 cm,  
místo 7.336,-* 2.999,- doplňkový nábytek, opěrky hlavy, polštáře a taburet  
za příplatek (04570004/01-02;06320011/01)

vč. rozkládací funkce vč. úložného prostoru opěrky hlavy za příplatek

XXXL výběr látek a barev

XXXL výběr látek

vč. úložného prostoruvč. rozkládací funkce vč. 3 nastavitelných záhlaví

včetně  
• 3 možností nastavení hloubky sedáku 
• nastavitelné područky  
• rozkládací funkce  
• úložného prostoru

včetně  
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru 
• tmavě šedých ozdobných polštářů  
• světle šedých opěradlových polštářů

alternativní 
varianta, 25.999,-

  

51.450,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
18.999,-XXXL výběr látek

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru  
• 3 nastavitelných záhlaví

26.361,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

9.999,-
62%
UŠETŘÍTE

4.998,-*

SADA ODKLÁDACÍCH 
STOLKŮ, 2DÍLNÁ

1.799,-

7.336,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
2.999,-

52.200,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
24.999,-

-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
2) Podmínky záruky viz záruční list. 3) Bližší informace na straně 6.
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24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Reserve

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL SERVIS

SNADNÉ, LEVNÉ,
BEZPEČNÉ!

OCHRANA 
PŘED SKVRNAMI
Optimální a dlouhotrvající ochrana pro vaši 
sedací soupravu s látkovým potahem. 

S premium ochranou před skvrnami
získáte 3 roky záruku proti trvalým 
skvrnám od jídla a nápojů.

Skvrny od jídla a nápojů mohou být díky
premium ochraně před skvrnami 
snadno a efektivně odstraněny.

s 
premium ochranou

bez 
premium ochrany

premiumOCHRANA PŘED  SKVRNAMIexkluzivně  v XXXLutz

rozkládací 
funkce za příplatek

úložný prostor 
za příplatek

úložný prostor 
za příplatek

rozkládací funkce 
za příplatek

1: Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, k dostání 
také v zrcadlově obrácené variantě, rám z ušlechtilé oceli, okraj z dubového dřeva, vč. 3 nastavitelných záhlaví, 
cca 309x163 cm, místo 74.358,-* 29.999,- konferenční stolek z kovu v černé barvě, cca 100x60 cm, výška  
cca 33 cm, místo 12.293,-* 3.999,- regál v černé barvě, se 13 policemi, Š/V/H: cca 90/190/30 cm, místo 16.665,-* 
5.999,- polštáře, dekorace a taburet za příplatek (29730012/01-02;19680057/03;02710003/01) 2: Sedací souprava  
s látkovým potahem v červené barvě, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, k dostání za individuální  
cenu také v zrcadlově obrácené variantě, s kontrastním prošíváním, vč. 3 nastavitelných záhlaví,  
cca 204x341 cm, místo 51.701,-* 16.999,- rozkládací funkce, úložný prostor, nastavitelná područka a polštáře 
za příplatek (25270259/01) 3: Sedací souprava s potahem se vzhledem kůže v hnědé barvě, kontrastní prošívání 
v béžové barvě, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, nohy ze dřeva, cca 286x234 cm, místo 66.624,-* 
27.999,- úložný prostor, rozkládací funkce, relaxační funkce, područkové polštáře, bederní polštáře, ozdobné 
polštáře a opěrky hlavy za příplatek. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (02450214/01-02)

vč. 3 nastavitelných 
záhlaví

12.293,-*

1 KONFERENČNÍ STOLEK
3.999,-

2)

XXXL výběr látek a kůží

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

66.624,-*

3 SEDACÍ SOUPRAVA
27.999,-
BĚŽNÁ CENA: 41.990,-

cena pro majitele hit karty

51.701,-*

2 SEDACÍ SOUPRAVA

16.999,-
67%
UŠETŘÍTE

vč. 3 nastavitelných záhlaví
  

XXXL výběr látek a kůží

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

3)

vč. 3 nastavitelných záhlaví
  

1 SEDACÍ SOUPRAVA

74.358,- *
29.999,-25 x 1.332,-NA SPLÁTKY3)

59%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %
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2) Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). Výše úvěru od 2 000 do 400 000 Kč. 
Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 25, výše měsíční splátky 444 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 11 100 Kč, roční úroková sazba 9,83 %, RPSN 
10,29 %, 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 zprostředkovatel 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. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

Sedací souprava v nugátové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, skládá se ze: 2místné pohovky, šířka cca 146 cm a 3místné 
pohovky, šířka cca 198 cm, místo 51.072,-* 19.999,- úložný prostor, rozkládací funkce, opěrky hlavy, doplňkový nábytek, polštáře a deka za příplatek (02450128/23)

úložný prostor 
za příplatek

rozkládací 
funkce za příplatek

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v krémové barvě, velký výběr kůží za individuální cenu, skládá se ze: 3místné pohovky, šířka cca 216 cm 
a 2místné pohovky, šířka cca 160 cm, místo 67.340,-* 29.999,- křeslo, relaxační funkce, polštáře, deka a doplňkový nábytek za příplatek (03060018/01)

relaxační 
funkce za příplatek

51.072,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

19.999,-
60%
UŠETŘÍTE

pravá 
kůže
  

XXXL výběr kůží

XXXL výběr látek

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

2)

3MÍSTNÁ A 2MÍSTNÁ POHOVKA

67.340,- *
29.999,-25 x 1.332,-NA SPLÁTKY 2)

55%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %

-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Pohovky

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

na 1 kus 
nábytku 
dle vašeho 
výběru
1) Sleva se vztahuje na 1 kus nábytku. Platí na původní 
prodejní ceny po slevě. Mimo akčního a výprodejového 
zboží, dodatečného vybavení, zboží propagovaného  
v naší aktuální reklamě a zboží označeného ,,Nejlepší 
cena v Česku‘‘. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, 
autosedačky, dětské kočárky, žárovky, podlahy, zboží 
označené Online Only a značky Tempur, Stokke, JOOP!, 
Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy 
& Boch, Lindt a BIOHORT GMBH. Platí jen pro nově  
uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat  
s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte  
XXXL odborné poradce. Akce platí od čtvrtka do neděle 
23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: AKCE103.

minus

20%1)

platí téměř na všechny naše značky

1: Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací funk-
ce, úložného prostoru, 5 nastavitených záhlaví a 3 sedáků s nastavitelnou hloubkou, cca 290x215 cm, místo 61.950,-* 24.999,- taburet a dekorační polštáře za příplatek 
(23070144/01-02) 2: Rozkládací pohovka s látkovým potahem v sametové ledově modré barvě, nohy ze dřeva v černé barvě, plocha lůžka cca 107x191 cm, šířka cca 191 cm, 
místo 16.665,-* 4.999,- (27810033/01) 3: 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,-* 8.999,- 
(15740003/01) 4: Válenda s látkovým potahem v kombinaci šedé a limetkové barvy, vč. polohovatelného lamelového roštu, matrace ze studené pěny a úložného  
prostoru, plocha lůžka cca 110x200 cm, šířka cca 214 cm, místo 25.330,-* 9.999,- polštáře za příplatek (26480088/01) 5: Rozkládací pohovka s látkovým potahem v šedé 
barvě, velký výběr látek za individuální cenu, nohy z kovu v chromové barvě, vč. rozkládací funkce a matrace ze studené pěny, plocha lůžka cca 148x198 cm, šířka  
cca 188 cm,  místo 58.407,-* 24.999,- polštáře za příplatek (24690115/50)

vč. úložného prostoru
vč. 3 sedáků s nasta-
vitelnou hloubkou vč. rozkládací funkce

vč. rozkládací 
funkce

vč. úložného prostoru

25.330,-*

4 VÁLENDA, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 110X200 CM

9.999,-

vč. polohovatelného 
lamelového roštu
  

vč. 
rozkládací 
funkce

58.407,-*

5 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
24.999,-

vč. matrace ze studené pěny
  

XXXL výběr látek

61.950,-*

1 SEDACÍ SOUPRAVA

24.999,-
59%
UŠETŘÍTE

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru 
• 5 nastavitených záhlaví 
• 3 sedáků s nastavitelnou hloubkou

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

 
vč. rozkládací funkce 

16.665,-*

2 ROZKLÁDACÍ POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 191 CM

4.999,-
70%
UŠETŘÍTE

22.889,-*

3 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
8.999,-

60%
UŠETŘÍTE

včetně 
• rozkládací funkce Hubmatik 
• úložného prostoru 
• opěradlových polštářů 
• područkových polštářů
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Bližší informace na straně 7. 2) Bližší informace na straně 6.

Malý nábytek

Konferenční stolek z MDF v bílé barvě s vysokým les-
kem, odkládací přihrádka z čirého bezpečnostního skla, 
cca 110x60 cm, výška cca 40 cm, místo 5.713,-* 1.999,- 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (22390153/01)

vysoký lesk
  

Konferenční stolek v dekoru dubového dřeva, nohy 
z kovu v matné černé barvě, cca 110x60 cm, výška 
cca 43 cm, místo 5.538,-* 2.499,- (27440015/01)

Konferenční stolek v provedení masivní 
dub divoký, vč. odkládací plochy a 2 zásuvek, 
cca 110x70 cm, výška cca 48 cm, místo 11.940,-* 
4.444,- (28060010/01)

11.940,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
4.444,-

masivní dub divoký
  

Komoda lowboard, přední strany v bílé barvě 
s vysokým leskem, se 2 dvířky a 1 zásuvkou, 
cca 165/42/40 cm, místo 4.410,-* 1.999,- (08870346/01)

4.410,-*

KOMODA LOWBOARD
1.999,-

Komoda lowboard v bílé barvě, přední strany 
v matné bílé barvě, nohy v grafitové barvě, k dostání
za stejnou cenu také v grafitové barvě, se 2 zásuvkami 
a 1 dvířky, Š/V/H: cca 140/54/38 cm, místo 6.190,-* 
2.799,- (08870178/05-06)

Kosmetický stůl v bílé barvě, s naklápěcím 
zrcadlem a 2 zásuvkami, vč. lavice a sedáku, Š/V/H:  
cca 125/82/42 cm, místo 7.690,-* 3.699,- (08870087/01)

7.690,-*

KOSMETICKÝ STŮL 
VČ. LAVICE

3.699,-

Obývací stěna, přední strany a zadní stěna panelu z masivu dubu divokého, průběžné lamely, s prvky z kovu 
v antracitové barvě, korpus dub divoký, dýhovaný, Š/V/H: cca 270/203/47 cm, místo 49.016,-* 24.444,- komoda 
sideboard se 4 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H: cca 165/82/42 cm, místo 25.520,-* 11.999,- bez osvětlení (28320014/07,15)

s funkcí soft close
  

25.520,-*

KOMODA SIDEBOARD
11.999,-

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

 
vč. lavice 
a sedáku 

5.713,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
1.999,-
BĚŽNÁ CENA: 4.999,-

cena pro majitele hit karty

6.190,-*

CENA ZA KOMODA 
LOWBOARD

2.799,-
54%
UŠETŘÍTE

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

2)

přední strany 
masivní dub divoký
  

OBÝVACÍ STĚNA, 3DÍLNÁ, 
ŠÍŘKA CCA 270 CM

49.016,- *
24.444,-25 x 1.086,-NA SPLÁTKY 2)

50%
UŠETŘÍTE

5.538,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
2.499,-

54%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Šatní skříně

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL výběr značek

masivní 
borovice
  

střední příčka 
nastavitelná 
do 3 pozic
  

9.958,-*

2 KOMODA
3.999,-

4.654,-*

2 NOČNÍ STOLEK
1.999,-

35.230,-*

2 ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 253 CM

14.999,-
skleněné přední strany
  

31.690,-*

4 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 225 CM

12.499,-
14.066,-*

2 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

5.999,-
57%
UŠETŘÍTE

1: 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,-* 11.111,- 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,-* 1.555,- komody sideboard s 1 zásuvkou a 3 dvířky, Š/V/H: cca 155/93/42 cm, místo 10.309,-* 3.999,- paspartový rám, lamelový rošt, matrace a lůžkoviny  
za příplatek (06870190/01-04) 2: Ložnice z masivní borovice v bílé voskované barvě, skládá se z: postele, střední příčka nastavitelná do 3 pozic, plocha lůžka  
cca 180x200 cm, místo 14.066,-* 5.999,- šatní skříně, 4dveřová, s 1 zrcadlovými dveřmi, Š/V/H: cca 253/220/64 cm, místo 35.230,-* 14.999,- komody se 4 zásuvkami, 
Š/V/H: cca 120/88/47 cm, místo 9.958,-* 3.999,- a nočního stolku, Š/V/H: cca 54/57/40 cm, místo 4.654,-* 1.999,- bez osvětlení; lamelový rošt, matrace, lůžkoviny, polštáře 
a dekorace za příplatek (20790029/01-04) 3: Skříň s posuvnými dveřmi, 2dveřová, sklo v bazaltové barvě/zrcadlo, korpus v grafitové barvě, úchyty v hliníkové barvě,  
Š/V/H: cca 200/216/68 cm, místo 30.020,-* 9.999,- (11720137/10) 4: Skříň s posuvnými dveřmi, 3dveřová, v dekoru světlý dub san remo, zrcadlové přední strany,  
vč. 6 vložených polic a 3 šatních tyčí, Š/V/H: cca 225/223/65 cm, místo 31.690,-* 12.499,- (03800774/58)

25.927,-*

1 ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 270 CM

11.111,-

3.645,-*

1 NOČNÍ STOLEK
1.555,-

10.309,-*

1 KOMODA SIDEBOARD
3.999,-

15.515,-*

1 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

5.999,-
61%
UŠETŘÍTE

30.020,-*

3 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 200 CM

9.999,-

66%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.

Betten

Ložnice, skládá se z: postele boxspring s látkovým potahem v antracitové/světle šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. záhlaví, 7zónové multi taštičkové 
matrace s pružinovým jádrem, topperu a noh, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 40.311,-* 13.999,- skříně s posuvnými dveřmi v matné bílé barvě, přední strany  
ve vysokém lesku, se 2 dveřmi, vč. 2 vložených polic a 2 šatních tyčí, Š/V/H: cca 200/210/61 cm, místo 16.556,-* 6.499,- paspartového rámu vč. nevyměnitelného  
LED osvětlení, energetická třída A - A++1), Š/V/H: cca 211/215/24 cm, místo 8.018,-* 2.799,- nočního stolku v bílé barvě, se 2 zásuvkami a 1 policí, Š/V/H: cca 45/47/35 cm, 
místo 2.856,-* 899,- lůžkoviny a dekorace za příplatek (14080001/01;06870186/02,06;26470048/01)

vysoký lesk
  

16.556,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 200 CM

6.499,-

2.856,-*

NOČNÍ STOLEK
899,-

Postel boxspring, masivní dub divoký, olejovaný, záhlaví s potahem se vzhledem kůže v hnědé barvě, matrace  
s látkovým potahem, vč. záhlaví, topperu s jádrem z pěnové hmoty, taštičkové matrace s pružinovým jádrem 
a noh, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 64.599,-* 24.444,- noční stolek s 1 zásuvkou a 1 policí, Š/V/H:  
cca 52/60/38 cm, místo 11.955,-* 4.444,- skříň s posuvnými dveřmi, 3dveřová, částečný masiv dubového  
dřeva/sklo v bílé barvě, Š/V/H: cca 300/217/67 cm, místo 68.804,-* 28.888,- nebo s šířkou cca 250 cm,  
místo 64.471,-* 24.444,- lůžkoviny za příplatek (15070001/01-02;04420022/01-02)

masivní 
dub 
divoký
  

včetně 
• záhlaví 
• topperu s jádrem  
 z pěnové hmoty 
• taštičkové matrace   
 s pružinovým jádrem  
• noh
  

11.955,-*

NOČNÍ STOLEK
4.444,-

68.804,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI
28.888,-

Postel boxspring s látkovým potahem v antracitové 
barvě, vč. záhlaví, úložného prostoru, bonelové matra-
ce s pružinovým jádrem, topperu a noh, plocha lůžka 
cca 160x200 cm, místo 43.095,-* 17.999,- (26480130/01)

vč. úložného prostoru

43.095,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 160X200 CM

17.999,-

40.311,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

13.999,-
65%
UŠETŘÍTE

včetně  
• záhlaví  
• 7zónové multi taštičkové  
 matrace s pružinovým jádrem
• topperu  
• noh

64.599,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

24.444,-
62%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek

Čalouněná postel s potahem se vzhledem kůže, velký 
výběr barev za individuální cenu, vč. 5zónové matrace  
ze studené pěny, lamelového roštu s motorovým 
nastavením a vč. úložného prostoru, plocha lůžka 
cca 180x200 cm, místo 63.147,-* 28.999,- osvětlení, 
polštáře a noční stolky za příplatek (26380174/88,01)

63.147,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

28.999,-

včetně 
• 5zónové matrace  
 ze studené pěny 
• lamelového roštu  
 s motorovým nastavením 
• úložného prostoru 
• denního přehozu

XXXL výběr barev

-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

na 1 kus 
nábytku 
dle vašeho 
výběru
1) Sleva se vztahuje na 1 kus nábytku. Platí na původní 
prodejní ceny po slevě. Mimo akčního a výprodejového 
zboží, dodatečného vybavení, zboží propagovaného  
v naší aktuální reklamě a zboží označeného ,,Nejlepší 
cena v Česku‘‘. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, 
autosedačky, dětské kočárky, žárovky, podlahy, zboží 
označené Online Only a značky Tempur, Stokke, JOOP!, 
Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy 
& Boch, Lindt a BIOHORT GMBH. Platí jen pro nově  
uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat  
s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte  
XXXL odborné poradce. Akce platí od čtvrtka do neděle 
23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: AKCE103.

minus

20%1)

platí téměř na všechny naše značky

1: Ložnice v bílé barvě s vysokým leskem, skládá se z: postele, kovové nohy v šedé barvě, se záhlavím, plocha lůžka cca 90x200 cm, místo 9.938,-* 3.999,- nočního  
stolku se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 55/41/44 cm, místo 3.843,-* 1.499,- regálu se 3 posuvnými dvířky, Š/V/H: cca 90/188/40 cm, místo 9.673,-* 3.799,- psacího stolu  
se 3 zásuvkami a 1 odkládací policí, cca 110x60 cm, místo 7.288,-* 2.799,- skříně s posuvnými dveřmi, úchyty z kovu, se 2 dvířky a 2 vloženými policemi, Š/V/H:  
cca 151/200/63 cm, místo 18.285,-* 6.666,- komody se 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 85/88/44 cm, místo 8.348,-* 2.999,- dekorace, lůžkoviny, doplňkový nábytek, lamelový  
rošt a matrace za příplatek (25930018/01,10,02-03,06-07) 2: Postel boxspring s látkovým potahem v antracitové barvě, nohy v černé barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, vč. 7zónové taštičkové matrace s pružinovým jádrem a vč. topperu ze studené pěny, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 43.616,-* 15.999,- šatní skříň, skládá 
se z: korpusu, 2 dveří, úchytů v lesklé černé barvě, šatní tyče a 2 vložených polic, Š/V/H: cca 91/210/57 cm, místo 10.433,-* 5.981,- (02980042/01;26470041/04,19,54,63,34,37) 

3: Postel z masivu bukového dřeva, přírodně olejovaného, vč. záhlaví, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 43.998,-* 13.333,- úložný prostor, matrace a lamelový rošt  
za příplatek. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (24180002/01) 4: Postel boxspring s potahem se vzhledem kůže v šedé barvě, velký výběr látek za individuální  
cenu, vč. záhlaví, pružinové matrace, lamelového roštu a úložného prostoru, snadná manipulace díky vzduchovému pístu, plocha lůžka cca 180x200 cm,  místo 40.950,-* 
16.666,- přehoz a polštáře za příplatek (26480080/03)

3.843,-*

1 NOČNÍ STOLEK
1.499,-

18.285,-*

1 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 151 CM

6.666,-

40.950,-*

4 POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.666,-

včetně 
• lamelového roštu 
• pružinové matrace 
• záhlaví
  

9.938,-*

1 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 90X200 CM

3.999,-
59%
UŠETŘÍTE

43.616,-*

2 POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

15.999,-
63%
UŠETŘÍTE

43.998,-*

3 POSTEL, CCA 180X200 CM
13.333,-
BĚŽNÁ CENA: 21.999,-

cena pro majitele hit karty

psací stůl 2.799,- komoda 2.999,- regál 3.799,-

šatní skříň, 
5.981,-

včetně 
• 7zónové taštičkové matrace 
s pružinovým jádrem  
• topperu ze studené pěny 
• noh 
• záhlaví

 
masiv bukového dřeva 

XXXL velký výběr látek
XXXL výběr látek
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Bližší informace na straně 6.

Židle

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní dub divoký, spodní deska z kovu, cca 180x90 cm, místo 22.528,-* 9.999,- 
komody sideboard s otevřenou policí, 2 dvířky a 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 180/85/42 cm, místo 26.312,-* 12.999,- 
komody highboard s 5 dvířky a 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 155/136/38 cm, místo 33.704,-* 15.999,- (28320014/17,09,13)

22.528,-*

JÍDELNÍ 
STŮL

9.999,-

26.312,-*

KOMODA 
SIDEBOARD

12.999,-
33.704,-*

KOMODA 
HIGHBOARD

15.999,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní dub divoký, olejovaný, cca 200x100 cm, místo 30.754,-* 
12.999,- houpací židle s látkovým potahem v šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také ve žluté, tmavě 
nebo světle šedé nebo v zelené barvě, rám z kulatých trubek z kartáčované ušlechtilé oceli, cena za ks, 
místo 4.689,-* 1.799,- (25420004/01;24030021/01-05)

30.754,-*

JÍDELNÍ STŮL
12.999,-

masivní 
dub divoký
  

Židle s látkovým potahem ve světle šedé, antracitové, 
tmavě šedé nebo světle modré barvě, nohy z masivu 
dubového dřeva, lakované, otočný rám, cena za ks, 
místo 6.998,-* 2.699,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: 
HPP103. (23620162/01-04)

Houpací židle s potahem se vzhledem kůže v ledově 
šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také v ocelově 
modré barvě, slonovinové a cappuccino barvě, rám 
a úchyt z chromu, cena za ks, místo 2.769,-* 1.111,- 
(02890087/01-04)

4.689,-*

CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

1.799,-
61%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

6.998,-*

CENA ZA ŽIDLI
2.699,-
BĚŽNÁ CENA: 3.499,-

cena pro majitele hit karty

masivní dub divoký
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

2)

2.769,-*

CENA ZA HOUPACÍ 
ŽIDLI

1.111,-

59%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

na 1 kus 
nábytku 
dle vašeho 
výběru
1) Sleva se vztahuje na 1 kus nábytku. Platí na původní 
prodejní ceny po slevě. Mimo akčního a výprodejového 
zboží, dodatečného vybavení, zboží propagovaného  
v naší aktuální reklamě a zboží označeného ,,Nejlepší 
cena v Česku‘‘. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, 
autosedačky, dětské kočárky, žárovky, podlahy, zboží 
označené Online Only a značky Tempur, Stokke, JOOP!, 
Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy 
& Boch, Lindt a BIOHORT GMBH. Platí jen pro nově  
uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat  
s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte  
XXXL odborné poradce. Akce platí od čtvrtka do neděle 
23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: AKCE103.

minus

20%1)

platí téměř na všechny naše značky

10.936,-*

2 JÍDELNÍ STŮL
2.999,-

roztažitelný do 180 cm
  

5.998,-*

2 SEDACÍ LAVICE
1.999,-

2.203,-*

2 CENA 
ZA HOUPACÍ ŽIDLI

799,-

24.123,-*

1 DESKA STOLU S RÁMEM
10.999,-

19.890,-*

3 JÍDELNÍ STŮL
6.999,-

roztažitelný do 175 cm
  

vysoký lesk
  

4.183,-*

1 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

1.499,-
64%
UŠETŘÍTE

1: Systém stolu, deska stolu, masiv dřeva akácie, přírodní okraj, k dostání také v rozměrech 200x100 cm a 180x90 cm, rám k dostání ve 2 různých tvarech s práškovým 
nástřikem v černé barvě nebo z matné kartáčované ušlechtilé oceli, místo 24.123,-* 10.999,- houpací židle s potahem z mikrovlákna v hnědé barvě, sedák  
s pružením Nosag, rám z kartáčované ušlechtilé oceli, místo 4.183,-* 1.499,- nebo sedací lavice, šířka cca 180 cm, místo 12.092,-* 4.444,- (16090009/12,11,01-03,05;15000011/01-02)  
2: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu v dekoru dub sonoma, nohy s kovovými tyčemi, cca 140x90 cm, roztažitelný do 180 cm, místo 10.936,-* 2.999,- sedací lavice  
s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, opěradlo s vertikálním prošíváním v béžové barvě, pochromovaný rám, Š/V/H: cca 140/85/59 cm, místo 5.998,-* 1.999,-  
houpací židle, cena za ks, místo 2.203,-* 799,- (21150010/01;25400012/03,01) 3: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu z MDF v bílé barvě s vysokým leskem, s 5 mm skleněnou 
deskou, spodní desky z kartáčované ušlechtilé oceli, cca 140x85 cm, roztažitelný do 175 cm, místo 19.890,-* 6.999,- houpací židle s potahem se vzhledem kůže v bílé, černé 
nebo cappuccino barvě, rám z chromu, cena za ks, místo 2.538,-* 999,- (19710060/01;25400111/01-03) 4: Jídelní stůl z masivu dřeva akácie, rám v černé barvě, Ø cca 106 cm, 
místo 11.365,-* 4.999,- (16300075/01) 5: Barový stůl, dub divoký, dýhovaný, příčka z kovu v černé barvě, Š/V/H: cca 117/58/105 cm, místo 11.781,-* 4.999,- (17490392/01)

11.365,-*

4 JÍDELNÍ 
STŮL

4.999,-
56%
UŠETŘÍTE

2.538,-*

3 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

999,-
60%
UŠETŘÍTE

individuálně  
zkombinovatelné
  

masiv dřeva akácie
  

11.781,-*

5 BAROVÝ STŮL
4.999,-

57%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny a platí jen při nákupu vestavné kuchyně v hodnotě nad 65.000 Kč.  
Mimo akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Akce se nevztahuje 
na kuchyňské bloky a spotřebiče. Nabídka platí od pondělí do čtvrtka 20. - 23. 01. 2020 a 27. - 30. 01. 2020. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. 
Akce platí pouze v obchodních domech. 3) Podmínky záruky viz záruční list. 4) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24. 5) Bližší informace na straně 6.

Koupelna, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, korpus v bílé barvě 
s prvky v dekoru dub riviera, skládá se z: vysoké skříňky, šířka cca 30 cm,  
místo 8.336,-* 2.799,- spodní skříňky, šířka cca 30 cm, místo 4.975,-* 1.699,-  
závěsné skříňky, šířka cca 30 cm, místo 3.907,-* 1.299,- spodní skříňky  
pod umyvadlo, šířka cca 75 cm, místo 8.293,-* 2.799,- umyvadla, šířka cca 80 cm, 
místo 8.662,-* 2.899,- skříňky se zrcadlem, vč. nevyměnitelného LED osvětlení,  
energetická třída A - A++4), šířka cca 65 cm, místo 9.373,-* 3.333,- a skříňky  
se zrcadlem, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++4),  
šířka cca 80 cm, místo 10.436,-* 3.499,- nohy, armatura a držák na ručník  
za příplatek (19770276/01,04-07,10-11)

přední 
strany 
s vy-
sokým 
leskem
  

3.808,-*

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
1.299,-

10.176,-*

SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM
3.499,-

Koupelna, 3dílná, přední strany v dekoru dub riviera, korpus v barvě lávy,  
závěsné regály v dekoru dub riviera s prvky v leské bílé barvě, skládá se ze:  
spodní skříňky pod umyvadlo, vč. keramického umyvadla a zrcadla, vč. nevyměni-
telného LED osvětlení, energetická třída A - A++4), šířka cca 71 cm, místo 47.834,-* 
16.000,- midi skříňky, šířka cca 30 cm, místo 8.877,-* 2.999,- nástěnného 
regálu, šířka cca 30 cm, cena za ks,  místo 12.375,-* 4.444,- armatura a držák  
na ručník za příplatek (18640093/17-19)

vč. keramického umyvadla
  

vč. LED 
osvětlení, 
energetická 
třída A - A++4)

  

8.662,-*

MIDI SKŘÍŇKA
2.999,-

12.375,-*

CENA ZA NÁSTĚNNÝ 
REGÁL

4.444,-

Vestavná kuchyně v bílé barvě, velký výběr předních stran  
za individuální cenu, cca 185x423 cm, místo 117.800,-* 52.990,-  
bez spotřebičů; dřez, zadní stěna a armatura za příplatek (15660232/01)

47.834,-*

KOUPELNA, 3DÍLNÁ

16.000,-
66%
UŠETŘÍTE8.096,-*

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

2.799,-
65%
UŠETŘÍTE

 
vč. LED 
osvětlení, 
energe-
tická třída 
A - A++4) 

3)-50% na kuchyně na míru značek 
C’elina, Novel a Dieter Knoll Collection 

1)

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

117.800,- *
52.990,-25 x 2.354,-NA SPLÁTKY 5)

55%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr předních stran
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Reserve

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

na koupelny 
na míru

2) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo 
akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení, 
zboží propagovaného v naší aktuální reklamě a zboží  
označeného ,,Nejlepší cena v Česku‘‘. Platí jen pro nově 
uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemo-
hou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od čtvrtka  
do neděle 23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Sleva 
je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou 
uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Nevztahuje  
se na zboží označené Online Only a zboží značek  
Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, JOOP!, Tempur, 
now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer 
a Tom Tailor.

minus

50%2)

1: Kuchyňský blok ve světle šedé barvě, pracovní deska v dekoru dub zlatý, šířka cca 240 cm, místo 28.820,-* 
11.111,- bez spotřebičů; dřez a armatura za příplatek (26460042/01) 2: Předsíň, korpus v lakované antra-
citové barvě, přední strany v dekoru dub trámový, dýhovaný, úchyty z kovu v antracitové barvě, skládá  
se z: botníku, Š/V/H: cca 86/103/37 cm,  místo 28.910,-* 10.999,- zrcadla, cca 82x82 cm, místo 6.510,-* 2.222,- 
šatní lavice, Š/V/H: cca 86/45/40 cm,  místo 18.830,-* 6.999,- šatního panelu, Š/V/H: cca 80/65/27 cm,  
místo 10.290,-* 3.999,- lišty s háčky, šířka cca 80 cm, místo 4.410,-* 1.499,- sedáku, místo 3.416,-* 1.299,- 
šatní skříně, Š/V/H: cca 72/193/37 cm, místo 30.310,-* 11.999,- (15290074/01-03,05-06,04,07) 3: 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,-* 1.699,- 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,-* 1.399,- (18370112/01-05)

28.910,-*

2 BOTNÍK
10.999,-

18.830,-*

2 ŠATNÍ LAVICE
6.999,-

6.510,-*

2 ZRCADLO
2.222,- 30.310,-*

2 ŠATNÍ SKŘÍŇ
11.999,-

10.290,-*

2 ŠATNÍ PANEL
3.999,-

11.883,-*

3 ŠATNÍ SKŘÍŇ
2.999,-

vysoký 
lesk
  

4.012,-*

3 ZRCADLO
899,-

8.211,-*

3 BOTNÍK
1.999,-

28.820,-*

1 KUCHYŇSKÝ BLOK

11.111,-
61%
UŠETŘÍTE

4.794,-*

3 ŠATNÍ LAVICE
1.399,-

6.018,-*

3 ŠATNÍ PANEL
1.699,-
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Bližší informace na straně 6.

Malý nábytek

Malý nábytek

1: Komoda v betonovém vzhledu v tmavě šedé barvě/dekoru starodřevo ve starožitném vzhledu, s 1 zásuvkou a 2 dvířky, Š/V/H: cca 107/89/41 cm, místo 8.290,-* 
2.999,- nebo se 3 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 156/89/41 cm, místo 9.990,-* 3.999,- (06870212/02-03) 2: Komoda z MDF v dekoru dub, kovové nohy v černé barvě,  
s 9 vzorovanými zásuvkami, Š/V/H: cca 80/85/40 cm, místo 6.925,-* 2.499,- noční stolek s 1 zásuvkou a otevřenou policí, Š/V/H: cca 40/58/30 cm, místo 1.999,-* 777,- 
(17510002/01,04) 3: Komoda z masivu mangového dřeva, korpus v černé barvě, nohy z kovu v černé barvě, s 1 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 80/90/35 cm, místo 12.300,-* 
4.699,- (03770073/01) 4: Odkládací stolek z MDF v bílé barvě, konstrukce z oceli s práškovým nástřikem v bílé barvě, k dostání za stejnou cenu také v barvě dubového  
dřeva/černé barvě, cca 30x40 cm, výška cca 60 cm, cena za ks, místo 689,-* 299,- (25400025/01,03) 5: Servírovací vozík, masivní bukové dřevo, olejované,  
se 2 odkládacími policemi a 2 kolečky, Š/V/H: cca 53/85/46 cm, místo 1.389,-* 899,- (27480050/01) 6: Dělicí stěna v bílé barvě, se 16 policemi, Š/V/H:  
cca 147/147/38 cm, místo 3.861,-* 1.999,- a s 8 policemi, Š/V/H: cca 77/147/38 cm, místo 2.698,-* 1.299,- regálové boxy za příplatek (08870213/06,05) 7: Botník v dekoru  
dub sonoma/bílé barvě, se 2 dvířky a 5 vloženými policemi, Š/V/H: cca 90/120/36 cm, místo 2.999,-* 1.299,- (18370093/01) 8: Komoda v bílé barvě s vysokým leskem,  
vrchní deska v dekoru dub, se 2 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 180/89/43 cm, místo 13.849,-* 5.899,- a s 1 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 158/89/43 cm, místo 9.999,-* 
4.499,- (23580004/01-02)

8.290,-*

1 KOMODA
2.999,-

689,-*

4 CENA ZA ODKLÁ-
DACÍ STOLEK

299,-

noční stolek, 
777,-

1.389,-*

5 SERVÍROVACÍ VOZÍK
899,-

masivní bukové dřevo
  

3.861,-*

6 DĚLICÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 147 CM

1.999,-

2.999,-*

7 BOTNÍK
1.299,-

vysoký 
lesk
  

12.300,-*

3 KOMODA
4.699,-

9.990,-*

1 KOMODA

3.999,-
59%
UŠETŘÍTE

13.849,-*

8 KOMODA

5.899,-
57%
UŠETŘÍTE

9.999,-*

8 KOMODA
4.499,-

2.698,-*

6 DĚLICÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 77 CM

1.299,-

masiv 
mangového 
dřeva
  

6.925,-*

2 KOMODA
2.499,-

63%
UŠETŘÍTE

-20% na 1 kus nábytku 
dle vašeho výběru

1) platí téměř na všechny naše značky
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Nakupte s XXXL  
hit kartou  
výhodněji!

www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

na 1 kus 
nábytku 
dle vašeho 
výběru
1) Sleva se vztahuje na 1 kus nábytku. Platí na původní 
prodejní ceny po slevě. Mimo akčního a výprodejového 
zboží, dodatečného vybavení, zboží propagovaného  
v naší aktuální reklamě a zboží označeného ,,Nejlepší 
cena v Česku‘‘. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, 
autosedačky, dětské kočárky, žárovky, podlahy, zboží 
označené Online Only a značky Tempur, Stokke, JOOP!, 
Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy 
& Boch, Lindt a BIOHORT GMBH. Platí jen pro nově  
uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat  
s jinými akcemi. Pro uplatnění slevy kontaktujte  
XXXL odborné poradce. Akce platí od čtvrtka do neděle 
23. - 26. 01. 2020 a 30. 01. - 02. 02. 2020. Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: AKCE103.

minus

20%1)

platí téměř na všechny naše značky

3.932,-*

13 OTOČNÁ ŽIDLE
1.299,-

6.692,-*

10 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO
1.999,-

7.155,-*

15 PSACÍ STŮL
2.999,-

vč. nástavce 
na monitor
  

3.809,-*

9 PSACÍ STŮL

1.699,-
55%
UŠETŘÍTE

6.525,-*

12 PSACÍ STŮL
2.799,-
BĚŽNÁ CENA: 4.399,-

cena pro majitele hit karty

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

9: Psací stůl v dekoru buk, se 4 zásuvkami, 1 dvířky a výsuvem na klávesnici, Š/V/H: cca 126/75/55 cm,  
místo 3.809,-* 1.699,- (08870011/04) 10: 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) 11: Otočná židle s černým látkovým potahem, opěradlo se síťovinou, vč. područek a opěrky hla-
vy, výškově nastavitelná, místo 8.541,-* 2.999,- (26960038/01) 12: Psací stůl v matné bílé barvě, přední strany  
v barvě dubového dřeva, nohy z kovu, s 1 zásuvkou a 1 dvířky, Š/V/H: cca 140/76/60 cm,  místo 6.525,-* 2.799,- 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (27980016/01) 13: Otočná židle s látkovým potahem v černé/červené 
barvě, prošívání v červené barvě, opěradlo prošívané do tvaru V, rám a područky v černé barvě, výškově nasta-
vitelná, cena za ks, místo 3.932,-* 1.299,- (18840018/01) 14: Kancelářské křeslo s potahem se vzhledem kůže  
v černé barvě s prvky v bílé barvě, rám v černé barvě, vč. výškově natavitelných područek a opěradlového 
polštáře, výškově nastavitelné, místo 6.995,-* 2.999,- (19980018/01) 15: Psací stůl v dekoru dub wotan, přední 
strany v matné bílé barvě, vč. nástavce na monitor a 4 zásuvek, Š/V/H: cca 150/93/73 cm, místo 7.155,-* 2.999,- 
(07780023/04)

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

45 Kč
(20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). 
Výše úvěru od 2.000  
do 400.000 Kč.

2)

8.541,-*

11 OTOČNÁ ŽIDLE

2.999,-
64%
UŠETŘÍTE

6.995,-*

14 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO
2.999,-

57%
UŠETŘÍTE

MĚSÍČNÍ NAVÝŠENÍ  

JEN 0,45 %
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
1) Bližší informace na straně 1.

1: Saténové povlečení, 100% bavlna, se zipem, 
výběr ze 3 barev, 70x90/140x200 cm, vč. povlaku 
na polštář 40x80 cm zdarma, místo 2.099,-* 777,-
70x90/140x220 cm, místo 2.199,-* 888,-
2x 70x90/200x200 cm, místo 3.159,-* 1.199,- 
(48910085/01-03;0166/01-03;0111/01-03)

Ložní sada „Katharina“
potah ze 100% bavlny, výplň ze 100% polyesteru, 
polštář, 70x90 cm, místo 1.699,-* 599,- 
polštář, 40x60 cm, místo 1.199,-* 449,- 
polštář, 40x80 cm, místo 1.299,-* 499,- 
přikrývka, 3 tepelné body, normální stupeň hřejivosti, 
140x200 cm, místo 2.299,-* 999,- 
140x220 cm, místo 2.599,-* 1.199,- 
200x200 cm, místo 3.599,-* 1.499,- 
(32840039;0145/01;0094/01;0086/01;0089/01;0090/01)

1.699,-*

POLŠTÁŘ, 70X90 CM
599,-

2: Saténové povlečení, 100% bavlna, prodyšné, krásně 
se leskne, k dostání také ve větších velikostech, se zipem, 
70x90/140x200 cm, místo 1.399,-* 599,- 
70x90/140x220 cm, místo 1.599,-* 699,- 
2x 70x90/200x200 cm, místo 2.399,-* 999,- 
(66111118/01;1119/01;1120/01)

3: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm, 100% bavlna, 
krásně se leskne, se zipem, výběr ze 2 barev, místo 1.099,-* 599,- 
(48910182/01-02)

1.099,-*

3 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-

4: Napínací prostěradlo „Barcelona“, 100% bavlna, jersey, 
s gumou po obvodu, výběr z různých barev a ze 4 velikostí, 
100x200 cm, místo 499,-** 249,- 120x200 cm, místo 599,-** 333,- 
150x200 cm, místo 699,-** 439,- 180x200 cm, místo 899,-** 499,- 
(34440218/01-02,04-18,20-22,25-35,38-41;0219/01-02,05,07-16,18,20-22,24,26;

0221/01-02,04-18,20-22,25-35,38-41;0237/01-02,04-18,20-22,25-35,38-41)

• s gumou po obvodu 
• velký výběr barev
  

5: Deka „Melanie“, 150x200 cm, 
58 % bavlna, 35 % polyakryl, 7 % poly- 
ester, se zesíleným okrajem, měkká  
a příjemná, velký výběr barev,  
místo 1.399,-* 599,- (32520390/01-06)

1.399,-*

2 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-

2.299,-*

PŘIKRÝVKA, 140X200 CM

999,-
56%
UŠETŘÍTE

2.099,-*

1 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

777,-
62%
UŠETŘÍTE

vč. povlaku  

na polštář  

40x80 cm 

zdarma

výběr ze 2 barev
  

• výběr ze 3 barev 
• k dostání také ve větších velikostech
  

• krásně se leskne 
• k dostání také 
   ve větších velikostech
  

XXXL výběr barev

499,-**

4 NAPÍNACÍ 
PROSTĚRADLO, 
100X200 CM

249,-
50%
UŠETŘÍTE

1.399,-*

5 DEKA
599,-

57%
UŠETŘÍTE

-20% nyní s poukazem  
z titulní strany 

1) -20%
XXXL poukaz

na 1 výrobek dle vašeho výběru

z oddělení: boutique, závěsy, 

bytový textil a baby
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Reserve

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

8: Záclona k dostání v různých výškách a barvách, 
cena za bm, výška 180 cm, místo 459,-* 139,- 
výška 260 cm, místo 549,-* 169,- 
výška 295 cm, místo 649,-* 199,- 
(44040299/03;0015/02;0299/04-05,01-02)

• made in germany 
• k dostání ve třech různých 
   výškách a ve dvou barvách
  

11: Dekorační látka k dostání ve 3 barvách, 
šířka 154 cm, cena za bm, místo 599,-* 249,- 
(30230117/01-03)

7: Hotový závěs k dostání ve 2 barvách, 
140x245 cm, cena za ks, místo 839,-* 249,- 
(86810158/01-02)

vhodný pro všechny 
kolejnice a garnýže
  

9: Dekorační látka v šedé barvě, šířka 140 cm, 
cena za bm, místo 899,-* 349,- (32870314/01)

899,-*

9 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

349,-

459,-*

8 ZÁCLONA, VÝŠKA 180 CM, 
CENA ZA BM

139,-
69%
UŠETŘÍTE

599,-*

11 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

249,-
58%
UŠETŘÍTE

6: Dekorační látka k dostání v různých barvách, 
šířka 150 cm, cena za bm, místo 589,-* 149,- 
(86000001/01-06,08-09,15-18)

589,-*

6 DEKORAČNÍ 
LÁTKA, CENA 
ZA BM

149,-

10: 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,- (82640018/01-04)

1.275,-*

10 KULATÁ TYČ, DÉLKA 120 CM, 
CENA ZA KS

349,-

kompletní sada vč. kroužků a posuvníku
  

 
k dostání v mnoha 
různých délkách 

• k dostání v různých barvách 
• zcela neprůhledná 
• chrání před chladem a pohlcuje zvuky
  

839,-*

7 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

249,-
70%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva z původních prodejních cen po slevě. Mimo akčního zboží a zboží propagovaného v naší aktuální 
reklamě a zboží označeného ,,Nejlepší cena v Česku‘‘. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Sleva se nevztahuje na nákup žárovek a na zboží 
označené Online Only. Platí od pondělí do středy 20. - 22. 01. 2020 a 27. - 29. 01. 2020. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: SOL101.

1: Vinylová designová podlaha „dub trond-
heim“, tato krásná designová podlaha na nosiči 
HDF přesvědčuje klasickým dekorem, snadná 
instalace díky patentovanému click systému, 
1.235x230x8,5 mm, cena za m², místo 1.158,-* 555,- 
(61330100/01;38660192/13;61330100/02-03,13)
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4.469,-*

2 TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

1.299,-

9.999,-*

6 ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

2.999,-

6.599,-*

5 TKANÝ KOBEREC, 
133X190 CM

1.699,-

2: Tkaný koberec „Marbel“, mimořádný tkaný 
koberec se skvělým designem, 65 % polypropylen 
a 35 % polyester, se snadnou údržbou 
(77590227/60,54,64;0290/54,60,64)

rozměr místo cena

80x150 cm 2.389,-* 699,-

160x230 cm 7.329,-* 2.299,-

3: Koberce s vysokým vlasem „Stoney“, mimořád-
né koberce ve třech různých barvách, vysoce kvalitní 
koberce s různou výškou vlasu (max. 40 mm) 
vyrobené ze 100% polyesteru se snadnou údržbou 
(77590333/61,54,64;0334/54,61,64;0335/54,61,64)

rozměr místo cena

80x150 cm 2.359,-* 799,-

160x230 cm 8.329,-* 2.299,-

5: Tkaný koberec „Memphis“ v zajímavém 
designu ve dvou barvách, ze 100% polypropy-
lenu se snadnou údržbou (80650038/61,54,81,64; 

0039/54,81,61,64)

rozměr místo cena

80x150 cm 2.699,-* 799,-

80x250 cm 5.299,-* 1.299,-

160x230 cm 9.999,-* 2.499,-

6: Orientální koberec „Ballyhoo“, veselá, 
moderní ruční práce za senzační cenu, vlas 
ze 100% střižní vlny, k dostání v mnoha různých 
barvách a velikostech (43450470/64,53,57,96,60)

rozměr místo cena

cca 70x140 cm 2.599,-* 699,-

cca 90x160 cm 3.999,-* 999,-

cca 80x200 cm 4.199,-* 1.299,-

cca 120x180 cm 5.999,-* 1.599,-

4: Orientální koberec „Oscar“, čistá příroda, nadčaso-
vě moderní, ručně vázaný, dobrý poměr ceny a kvality, 
vlas ze 100% střižní vlny (43451280/60,53,57,64,72)

rozměr místo cena

cca 70x140 cm 7.799,-* 999,-

cca 90x160 cm 10.299,-* 1.499,-

cca 160x230 cm 23.499,-* 3.999,-

cca 200x300 cm 35.990,-* 6.699,-

12.599,-*

4 ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 120X180 CM

2.499,-
80%
UŠETŘÍTE

1.158,-*

1 VINYLOVÁ DESIGNOVÁ PODLAHA 
„DUB TRONDHEIM“, CENA ZA M²

555,-
52%
UŠETŘÍTE

4.999,-*

3 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, 130X190 CM

1.599,-

68%
UŠETŘÍTE

-20% na všechny koberce 
a svítidla

1)

Platí i na 

výprodejové 

zboží!
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

9: Závěsné svítidlo, kov v antracitové barvě, 
1x28 W LED/3200 lm, Ø 40 cm, místo 4.799,-* 2.299,- 
nebo 1x38 W LED/4500 lm, Ø 60 cm, místo 6.499,-* 2.999,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný LED světelný 
zdroj nelze vyměnit (34670260/05;0039/44)

4.799,-*

9 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 40 CM

2.299,- SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

7: Stropní svítidlo, kov v chromovém provedení/
akryl, 6x5 W LED/2280 lm, místo 4.999,-* 1.299,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný LED 
světelný zdroj nelze vyměnit. Pro nákup v e-shopu 
zadejte kód: HPP103. (48730004/01)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

11: Série svítidel, kov v chromové, černé nebo 
zlaté barvě/akryl v bílé barvě, stropní svítidlo, 
49 W LED/3900 lm, místo 13.999,-* 6.999,- závěsné 
svítidlo, 44 W LED/4400 lm, místo 12.999,-* 6.999,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný LED světelný 
zdroj nelze vyměnit (31310789/01-02;0738;0738/01;0737/01-02)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

12.999,-*

11 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO,  55 CM
6.999,-

8: Stropní svítidlo, kov v provedení matný nikl/
akryl, 39,9 W LED/2400 lm, místo 3.199,-* 1.499,- 
energetická třída A+ až A2), zabudovaný LED 
světelný zdroj nelze vyměnit (89830012/01)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

12: Stropní svítidlo, kov ve stříbrné barvě/akryl  
v bílé barvě, 63 W LED/2950 lm, místo 6.499,-* 3.333,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný  
LED světelný zdroj nelze vyměnit (34670429/01)

6.499,-*

12 STROPNÍ SVÍTIDLO, Ø 60 CM
3.333,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

 
série svítidel je stmívatelná 
prostřednictvím vhodného 
nástěnného stmívače 

13.999,-*

11 STROPNÍ SVÍTIDLO, Ø 59 CM

6.999,-
50%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

4.999,-*

7 STROPNÍ SVÍTIDLO, DÉLKA 76 CM
1.299,-
BĚŽNÁ CENA: 1.999,-

cena pro majitele hit karty

stmívatelné prostřednictvím 
obvyklého domácího vypínače
  

6.499,-*

9 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, Ø 60 CM

2.999,-
53%
UŠETŘÍTE

10: Stropní svítidlo, kov/plast v bílé barvě, 
1x24 W LED/1920 lm, místo 2.599,-* 1.499,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný LED 
světelný zdroj nelze vyměnit (43850177/01;0187/01)

stmívatelné + nastavení 
barevné teploty (3000 K - 
5000 K) prostřednictvím 
dálkového ovládání

2.599,-*

10 STROPNÍ SVÍTIDLO, 
Ø 49,5 CM

1.499,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

3.199,-*

8 STROPNÍ SVÍTIDLO, 
DÉLKA 54 CM

1.499,-
53%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
1) Bližší informace na straně 1.

1: Základní sada na vaření, 10dílná, Cromargan®, 
skládá se z 1 hrnce Ø 16 cm, 20 cm a 24 cm, 
se skleněnými poklicemi, z hrnce s rukojetí Ø 16 cm, 
pánve Ø 18 cm a 20 cm, 2 nožů, 1 nůžek a 1 prkénka, 
místo 12.999,-* 3.999,- (67810142)

10dílná sada
  

2: Regál s kořenkami, 11dílná sada, skládá se 
z 10 skleněných kořenek s uzávěrem, Ø 8 cm a 1 regálu 
z kovu, 34x10x23 cm,  místo 499,-* 199,- (84680024)

499,-*

2 REGÁL S KOŘENKAMI, 
34X10X23 CM

199,-

3: Chlebník ze dřeva a plastu, 38x25x19 cm, 
místo 999,-* 399,- (49010017)

999,-*

3 CHLEBNÍK, 35X25X19 CM
399,-

5: Blok na nože „Perfect Cut“, 6dílná sada, skládá se 
z 1 nože na pečivo, kuchařského nože, univerzálního 
nože, nože na maso, nože na šunku a bloku ze dřeva 
v lakované černé barvě, nože jsou vhodné do myčky 
nádobí, místo 3.399,-* 699,- (35010434/01)

6dílná sada
  

6: Sada tlakových hrnců, 4dílná, značky  
Kelomat-Super, hrnec 5 l s tlakovou poklicí, 
pánev 2,7 l s rychlým smažením se skleněnou 
poklicí 22 cm, všechny hrnce s velmi silným 
termostabilním kapslovým dnem, trojité jištění, 
ABS ventil a pojistka proti přetlaku na okraji  
poklice, 3 roky záruka značky Kelomat, vyrobeno  
v Rakousku, místo 6.499,-* 2.999,- (38781055)

6.499,-*

6 SADA TLAKOVÝCH HRNCŮ, 
4DÍLNÁ

2.999,-

4: Sada pánví „Bari“, 2dílná, z hliníku/ušlechtilé oce-
li v černé barvě s nepřilnavým povrchem, vhodné pro 
všechny druhy varných desek vč. indukce, vhodné do 
myčky nádobí, skládá se z 1 pánve Ø 20 cm a Ø 28 cm, 
místo 1.999,-* 499,- (68760185)

2dílná sada
  

 
11dílná sada 

12.999,-*

1 ZÁKLADNÍ SADA NA 
VAŘENÍ, 10DÍLNÁ

3.999,-
69%
UŠETŘÍTE

1.999,-*

4 SADA PÁNVÍ, 2DÍLNÁ

499,-
75%
UŠETŘÍTE

4dílná sada, 
vhodná i pro indukci
  

3.399,-*

5 BLOK NA NOŽE, 
6DÍLNÁ SADA

699,-
79%
UŠETŘÍTE

-20% nyní s poukazem  
z titulní strany 

1) -20%
XXXL poukaz

na 1 výrobek dle vašeho výběru

z oddělení: boutique, závěsy, 

bytový textil a baby
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

Click & Reserve

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

9: Kombinovaný servis „Marie Luise“, 30dílný, 
skládá se ze 6 mělkých a hlubokých talířů, šálků na kávu 
s podšálky a dezertních talířků, místo 7.199,-* 3.799,- 
(31232303)

30dílná sada
  

7: Servírovací podnos ze dřeva se skleněnou poklicí, 
zabaleno v dárkovém balení, Ø 28 cm, výška 17 cm, 
místo 699,-** 499,- (38131965/02)

699,-**

7 SERVÍROVACÍ  
PODNOS, Ø 28 CM

499,-

8: Sada příborů „Classic“, 60dílná, nože ze 
speciální čepelové oceli, vhodné do myčky nádobí, 
skládá se ze 12 nožů, vidliček, lžic, lžiček a dezert-
ních vidliček, místo 5.699,-* 1.199,- (35010107)

60dílná sada
  

pro 12 osob
  

10: Dekantér „Milano“, 1,2 l, s uchem, foukané 
sklo, vhodné do myčky nádobí, místo 499,-* 169,- 
(32800265)

11: Sada sklenic na long drink „Convention“ 
6dílná, z křišťálového skla, 370 ml, odolné, vhodné 
do myčky nádobí, místo 699,-* 199,- (58080094/02)

12: Sada sklenic „Puccini“, 18dílná, z křišťálového 
skla, skládá se ze 6 sklenic na sekt, na červené víno  
a na bílé víno, vhodné do myčky nádobí, odolné proti 
nárazům, místo 2.599,-* 899,- Pro nákup v e-shopu 
zadejte kód: HPP103. (38131532)

18dílná sada
  

2.599,-*

12 SADA SKLENIC, 18DÍLNÁ

899,-
65%
UŠETŘÍTE

7.199,-*

9 KOMBINOVANÝ SERVIS, 
30DÍLNÝ

3.799,-
47%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

499,-*

10 DEKANTÉR, 1,2 L
169,-

699,-*

12 SADA SKLENIC NA LONG 
DRINK, 6DÍLNÁ

199,-
BĚŽNÁ CENA: 249,-

cena pro majitele hit karty

 
6dílná sada 

5.699,-*

8 SADA PŘÍBORŮ, 
60DÍLNÁ

1.199,-
78%
UŠETŘÍTE
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XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

digestoře      
      
      
      
      
      
      

osvětlení      
      
      
      
      
      
      

ledničky, 
trouby  

a myčky 
nádobí

      
      
      
      
      
      
      

spektrum energetických tříd pro 

Všechny nabídky platí od 20. 01. do vyprodání zásob, nejdéle však do 02. 02. 2020. 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 nakladatel: XLMX obchodní s.r.o. *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 níže na této straně.

24 / 7 e-shop
www.xxxlutz.cz

navštivte 
nás také na:

XXXLutz Praha Černý Most, Chlumecká 712/8, 198 00 Praha 14, Tel.: 225 286 000, Fax: 225 286 213, praha2@xxxlutz.cz  
Otevírací doba: Po - Čt: 1000 - 2000 hod., Pá - Ne: 1000 - 2100 hod.

XXXLutz Brno, Splaviska 1154, 664 42 Brno, Tel.: 518 704 000, Fax: 518 704 213, brno@xxxlutz.cz 
Otevírací doba: Po - Pá: 1000 - 2000 hod., So - Ne: 0900 - 2000 hod.

XXXLutz Praha Stodůlky, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, Tel.: 230 200 000, Fax: 255 793 213, praha@xxxlutz.cz  
Otevírací doba:  Po - Ne: 1000 - 2000 hod.

Vysoká židlička „Lunch“ v bílé, šedé nebo přírod-
ní barvě, s jídelním pultíkem, výška cca 78,5 cm, 
místo 2.599,-* 999,- Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: HPP103. (27860007/03-05)

s jídelním pultíkem

výběr barev

Cestovní postýlka s kolotočem s pohyblivými kolečky 
a otvorem, plocha lůžka cca 60x120 cm, v tmavě šedé/
světle šedé barvě, místo 3.399,-* 1.199,- Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: HPP103. (84850005/01)

vč. kolotoče s hračkami

vč. transportní tašky

s otvorem

Sada Twist „Evo“, perfektní i pro čištění citlivé podlahy, voda a špína jsou  
z návleku odstředěny jedinečným rotačním mechanismem umístěným přímo  
v rukojeti, návlek se tak vysuší stejně kvalitně, jako při ručním ždímání  
bez ponořování rukou do špinavé vody, sada obsahuje: návlek na vytírání,  
univerzální kbelík 20 l a rotační komoru, šířka návleku 33 cm, místo 999,-** 799,- 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (38720093)

Froté série „Bonita“, 100% bio bavlna, super  
savé, velký výběr barev, ručník, 50x100 cm,  
místo 349,-*111,- osuška, 70x140 cm, místo 699,-* 
222,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. 
(44170041/01-09,13,15,20;0042/01-09,13,15,20)

Stropní svítidlo, kov/akryl v bílé barvě, 10 W LED/ 
1100 lm, místo 1.999,-* 799,- energetická třída A++  
až A1), zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit. 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103. (76940350/01)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

3.399,-*

CESTOVNÍ POSTÝLKA
1.199,-
BĚŽNÁ CENA: 2.799,-

cena pro majitele hit karty

1.999,-*

STROPNÍ SVÍTIDLO, 
Ø 33 CM

799,-
BĚŽNÁ CENA: 1.299,-

cena pro majitele hit karty

349,-*

RUČNÍK, 50X100 CM
111,-
BĚŽNÁ CENA: 279,-

cena pro majitele hit karty

1.399,-**

SADA TWIST "EVO", 3DÍLNÁ
799,-
cena pro majitele hit karty

2.599,-*

VYSOKÁ ŽIDLIČKA "LUNCH"
999,-
BĚŽNÁ CENA: 2.299,-

cena pro majitele hit karty

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

• super savé 
• velký výběr barev
  

• s Bluetooth  
 reproduktorem 
• stmívatelné + nastavení  
 barev pomocí dálkového  
 ovládání
  

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

Venkovské dubové palubky, dlouhé palubky 
s patentovaným click systémem, 2.200x180x13 mm, 
cena za m², místo 1.499,-* 777,- Pro nákup v e-shopu 
zadejte kód: HPP103. (67940185/01;38660191/04)

dlouhé palubky s paten-
tovaným click systémem
  

1.499,-*

VENKOVSKÉ DUBOVÉ 
PALUBKY, CENA ZA M²

777,-
BĚŽNÁ CENA: 799,-

cena pro majitele hit karty

Nakupte s XXXL hit kartou výhodněji!
Více na www.hitkarta.cz. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP103.
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