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50%
1)

téměř na vše, 
co se vejde 
do naší xxxl tašky! 
Pro držitele hit karty.
kód pro e-shop: TAS391

na vybraný nábytek

minus

2) Platí téměř na veškeré zboží, které vložíte do naší XXXL nákupní tašky. Mimo akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Akce se nevztahuje na nákup 
nábytku a nabídku restaurace. Pro uplatnění slevy prosím kontaktujte našeho odborného poradce. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky a jen na zboží skladem, po uplatnění slevy 
nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od 25. 03. do 07. 04. 2019. Nevztahuje se na nákup knih, služby a značky Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, JOOP!, Stokke a Bauer. Nákupní 
taška „XXXL Shopping Bag“ (83500013) za 29,- Kč. Akce platí pouze pro držitele HIT KARTY. Držitelem HIT KARTY se může zdarma stát každý zákazník. Pro nákup v e-shopu zadejte kód:  
TAS391. V e-shopu akce platí pouze 25. 03. - 28. 03. 2019 a 04. 04. - 07. 04. 2019.

minus

jaro je tu!

XXXL
HIT KARTA

BEZ 
HOTOVOSTI  
A BEZ 
NAVÝŠENÍ

XXXL  
FINANCOVÁNÍ

VÁŠ NÁKUP SPLÁCÍTE 
VE 20 PRAVIDELNÝCH 
MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH.

0%3)

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
3) Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 
20, výše měsíční splátky 500 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 10 000 Kč, roční úroková sazba 0 %, RPSN 0 %, úvěr bez  
pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která  
v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástup-
ce 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.    

20%
2)

1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo zahradního nábytku, akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy 
nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od čtvrtka do neděle 28. 03. - 31. 03. 2019 a 04. 04. - 07. 04. 2019. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. 
Nevztahuje se na zboží značek Stokke, Joop!, Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer a Tom Tailor.
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52.671,-*

1 SEDACÍ SOUPRAVA

19.999,-
62%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek
vč. nastavitelných 
opěrek hlavy

motorové rozšíření 
sedáku za příplatek

vč. nastavitelných 
opěrek hlavy

 

Čalouněný nábytek

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 opěrek 
hlavy, cca 204x341 cm, místo 49.179,-* 16.999,- rozkládací funkce, úložný prostor, nastavitelná područka 
a polštáře za příplatek (25270259/01)

XXXL výběr látek a kůží

vč. 3 nastavitelných opěrek hlavy
 

49.179,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

16.999,-
65%
UŠETŘÍTE

26.772,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
9.999,-

62%
UŠETŘÍTE

vč. opěradlových a ozdobných polštářů
 

XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, kontrastní prošívání v bílé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. opěradlových a ozdobných polštářů, 
cca 164x259 cm, místo 26.772,-* 9.999,- rozkládací funkce a úložný prostor za příplatek (25270212/07-08)

Sedací souprava, sedák a opěradlo s potahem z pravé kůže v šedohnědé barvě, korpus s potahem 
se vzhledem kůže, vč. 3 nastavitelných opěrek hlavy, područek a motorové relaxační funkce, k dostání také 
v zrcadlově obrácené variantě, cca 275x167 cm, místo 68.990,-* 25.999,- (17600003/01-02)

vč. motorové relaxační 
funkce

sedák a opěradlo 
s potahem  

z pravé kůže
 

včetně 
3 nastavitelných opěrek hlavy 

motorové relaxační funkce
 

68.990,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

25.999,-
62%
UŠETŘÍTE

69.216,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
29.999,-XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě hnědé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, 
nohy z kovu v chromové barvě, se spodními vlnovými pružinami, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, 
cca 163x330x240 cm, místo 69.216,-* 29.999,- rozkládací funkce, úložná zásuvka, relaxační funkce, motorové 
nastavení a opěrky hlavy za příplatek (04360018/02,05)

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo zahradního nábytku, akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné 
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od čtvrtka do neděle 28. 03. - 31. 03. 2019 a 04. 04. - 07. 04. 2019. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Nevztahuje se na zboží značek Stokke, Joop!, 
Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer a Tom Tailor.

-50% na vybraný nábytek1)
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Click & Reserve

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. nastavitelných 
opěrek hlavy, cca 207x301 cm, místo 52.671,-* 19.999,- odkládací stolek, dub sukový, rám v černé barvě, Š/V/H: cca 100/35/90 cm, místo 14.396,-* 5.499,- taburet, motorové  
rozšíření sedáku a dekorační polštáře za příplatek (25270062/01-02;03850032/05) 2: Sedací souprava s látkovým potahem v béžové barvě, korpus se vzhledem kůže v hnědé bar-
vě, přední strana se cvočky, nohy starožitné barvy, velký výběr látek za individuální cenu, skládá se z: pohovky, vč. 5 opěradlových polštářů a 2 ozdobných polštářů, šířka  
cca 276 cm, místo 44.568,-* 19.999,- křesla, vč. polštářů, šířka cca 125 cm, místo 23.141,-* 9.999,- taburet a doplňkový nábytek za příplatek (18771395/01-02) 3: 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, úložného prostoru, 2 dekoračních a 3 opěradlových polštářů, plocha lůžka cca 120x205 cm, cca 245x175 cm, místo 18.540,-* 7.999,- 
(23000055/03) 4: Sedací souprava s látkovým potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. dekoračních a opěradlových polštářů, cca 275x175 cm, 
místo 36.427,-* 16.999,- (18770752/04) 5: Relaxační křeslo vč. taburetu s potahem se vzhledem kůže v černé barvě, švy a prošívání v bílé barvě, rám ve stříbrné barvě,  
místo 8.460,-* 2.999,- (23810139/01)  6: TV křeslo s látkovým potahem v hnědé barvě, vč. motorové funkce snadného vstávání a relaxační funkce, místo 14.699,-* 6.666,- (17600005/02) 

7: Relaxační křeslo s potahem z pravé kůže v šedohnědé barvě, korpus s potahem se vzhledem kůže, otočný talíř z chromu, vč. manuálně nastavitelné relaxační funkce,  
místo 23.999,-* 9.999,- (17600006/01)  8: Křeslo s látkovým potahem v červené barvě, k dostání za stejnou cenu také v jiných barvách, velký výběr látek za individuální cenu,  
místo 6.123,-* 2.499,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491. (18770452/03-05,09,27)

XXXL novinka
 

vč. polštářů
 

18.540,-*

3 SEDACÍ SOUPRAVA
7.999,-

vč. rozkládací funkce

včetně 
rozkládací funkce 
úložného prostoru 

2 dekoračních  
a 3 opěradlových 

polštářů
 

23.141,-*

2 KŘESLO
9.999,-

56%
UŠETŘÍTE

vč. polštářů
 

XXXL výběr látek

44.568,-*

2 POHOVKA

19.999,-
55%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek XXXL výběr látek

8.460,-*

5 RELAXAČNÍ KŘESLO 
VČ. TABURETU

2.999,-

vč. taburetu
 

XXXL novinka
 

14.699,-*

6 TV KŘESLO
6.666,-

54%
UŠETŘÍTE

vč. relaxační 
funkce

vč. motorové funkce 
snadného vstávání

 

23.999,-*

7 RELAXAČNÍ KŘESLO
9.999,-

vč. relaxační 
funkce

sedák a opěradlo 
z pravé kůže

 

alternativní varianty

36.427,-*

4 SEDACÍ SOUPRAVA
16.999,-

Relaxační křesla s XXXL hit kartou 
výhodněji

XXXL
HIT KARTA

4.399,-
6.123,-*

cena pro majitele hit karty

8 KŘESLO
2.499,-

   
0

2 
/ 0

3

*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální 
cenu, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově obrácené variantě, vč. 3 nastavitelných 
opěrek hlavy, rozkládací funkce a úložného prostoru, plocha lůžka cca 130x197 cm, 
cca 235x280 cm, místo 39.420,-* 17.999,- sada stolků, 3dílná, masiv mangového dřeva 
lakovaný ve vzhledu mramoru, rám z kovu, místo 4.927,-* 2.499,- sada odkládacích 
stolků, 4dílná, masiv dřeva akácie, mořený a lakovaný, rám z kovu lakovaný v černé 
barvě, místo 4.998,-* 1.999,- (05530023/20;18770720/02;23620298/01)

vzhled lámaného skla
 masivní 

dub divoký
 

vysoký lesk
 

Konferenční 
stolky

Rozkládací pohovky

XXXL výběr látek

vč. rozkládací funkce
vč. rozkládací funkce 
Hubmatik vč. úložného prostoru vč. rozkládací funkce Hubmatik

vč. rozkládací funkce
vč. nastavitelných 
opěrek hlavy

včetně  
nastavitelných opěrek hlavy  

rozkládací funkce  
úložného prostoru

 

4.927,-*

SADA STOLKŮ, 3DÍLNÁ
2.499,-

49%
UŠETŘÍTE

XXXL novinka
 

39.420,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

17.999,-
54%
UŠETŘÍTE

Rozkládací pohovka s potahem 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,-* 5.555,- (29910018/01)

10.300,-*

ROZKLÁDACÍ POHOVKA
5.555,-

Rozkládací pohovka s látkovým potahem, velký výběr látek 
za individuální cenu, vč. rozkládací funkce Hubmatik, úložného 
prostoru a polštářů, plocha lůžka cca 140x200 cm, šířka cca 200 cm,  
místo 20.355,-* 7.999,- (07250016/01)

Rozkládací pohovka s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, vč. rozkládací funkce Hubmatik, úložného prostoru, 
opěradlových a područkových polštářů, plocha lůžka cca 140x200 cm, 
šířka cca 200 cm, místo 25.560,-* 9.999,- (24690185/01)

3.332,-*

KONFERENČNÍ STOLEK, 
Ø CCA 40 CM

1.299,-
Konferenční stolek, masivní dub divoký, olejovaný, 
Ø cca 40 cm, výška cca 30 cm,  místo 3.332,-* 1.299,- 
a Ø cca 50 cm, výška cca 35 cm,  místo 3.832,-* 1.399,- 
a Ø cca 60 cm, výška cca 40 cm,  místo 4.165,-* 1.599,- 
(27480042/01-03)

9.532,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
2.799,-

Konferenční stolek, deska z čirého skla ve vzhledu 
lámaného skla, odkládací plocha ze satinovaného skla, 
pochromovaná konstrukce, cca 110x65 cm, výška 
cca 45 cm, místo 9.532,-* 2.799,- (22390044/01)

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,- 
(06320011/01)

7.336,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
2.999,-

59%
UŠETŘÍTE

20.355,-*

ROZKLÁDACÍ POHOVKA
7.999,-

25.560,-*

ROZKLÁDACÍ POHOVKA
9.999,-

-50% na vybraný nábytek1)

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
1) Bližší informace na straně 2. 2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 16.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Obývací stěna, korpus v bílé barvě/dekoru dub wotan melamin, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, zadní stěna v dekoru dub wotan, skládá se z: vitríny  
se 2 dvířky a 12 vloženými policemi, Š/V/H: cca 91/208/37 cm, místo 24.436,-* 11.111,- komody lowboard se 2 zásuvkami, 2 otevřenými policemi a 2 vloženými policemi,  
Š/V/H: cca 191/54/54 cm, místo 16.072,-* 7.999,- nástěnného panelu, Š/V/H: cca 160/86/23 cm, místo 6.970,-* 3.333,- komody highboard se 2 dvířky a 6 vloženými policemi, 
Š/V/H: cca 161/121/54 cm,  místo 27.962,-* 14.999,- konferenčního stolku se 2 dvířky, cca 110x75 cm, výška cca 41 cm, místo 11.152,-* 4.999,- bez osvětlení (24120070/02-05,07) 

2: Obývací stěna v dekoru dub sonoma/bílá barva, se 3 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 281/195/51 cm, místo 15.600,-* 6.666,- (05860013/04)  3: Obývací stěna  
v matné bílé barvě/dekoru borovice picea, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++2), s 5 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 275/197/52 cm, místo 24.910,-* 
9.999,- (06870370/01) 4: Komoda lowboard v dekoru dub sanremo/bílé barvě s vysokým leskem, se 2 dvířky, 2 policemi a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 160/50/40 cm,  
místo 7.690,-* 3.399,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491. (22390251/02)  5: Komoda  sideboard v dekoru světlý dub riviera, se 4 zásuvkami, 2 dvířky a 2 vloženými policemi,  
Š/V/H: cca 145/95/42 cm, místo 8.159,-* 3.699,- komoda se 2 zásuvkami, 2 dvířky a 1 vloženou policí, Š/V/H: cca 104/95/42 cm, místo 6.619,-* 2.499,- (08870388/03,01)

XXXL
HIT KARTA

XXXL novinka
 

XXXL novinka
 

vysoký lesk
 

8.159,-*

5 KOMODA SIDEBOARD
3.699,- 6.619,-*

5 KOMODA
2.499,-

na vybraný 
nábytek

minus

50 %1)

24.910,-*

3 OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA 
CCA 275 CM

9.999,-

vč. LED osvětlení, 
energetická třída A - A++2)

 

vysoký lesk
 

15.600,-*

2 OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA 
CCA 281 CM

6.666,-

57%
UŠETŘÍTE

11.152,-*

1 KONFERENČNÍ STOLEK
4.999,-

27.962,-*

1 KOMODA HIGHBOARD
14.999,-

24.436,-*

1 VITRÍNA
11.111,-

16.072,-*

1 KOMODA LOWBOARD

7.999,-
50%
UŠETŘÍTE

6.970,-*

1 NÁSTĚNNÝ PANEL
3.333,-

4.999,-
7.690,-*

cena pro majitele hit karty

4 KOMODA LOWBOARD
3.399,-

s XXXL hit kartou 
výhodněji

   
0

4
 / 

0
5

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. 
Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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26.880,-*

1 SKŘÍŇ S OTOČNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 255 CM

9.999,-

1: Ložnice v dekoru pinie aurelio, skládá se ze: skříně s otočnými dveřmi, 5dvéřová, vč. soft close systému 
a vč. vnitřního členění, Š/V/H: cca 255/209/60 cm, místo 26.880,-* 9.999,- postele, plocha lůžka cca 180x200 cm, 
místo 9.072,-* 3.999,- nočního stolku s 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 63/55/38 cm, místo 3.024,-* 1.299,- komody 
se 6 zásuvkami, Š/V/H: cca 95/115/43 cm, místo 12.206,-* 4.999,- komody sideboard se 2 dvířky, Š/V/H: 
cca 160/89/43 cm, místo 11.536,-* 4.999,- matrace, lamelový rošt, dekorace, polštáře a lůžkoviny za příplatek 
(00030001/04-08)

3.024,-*

1 NOČNÍ STOLEK
1.299,-

11.536,-*

1 KOMODA SIDEBOARD
4.999,-

2: Ložnice, skládá se ze: skříně s posuvnými dveřmi, 4dvéřová, v bílé barvě s vysokým leskem, s paspartovým 
rámem a 2 zrcadlovými dveřmi, vč. 7 vložených polic a 3 šatních tyčí, Š/V/H: cca 325/230/62 cm, místo 39.160,-* 
16.666,- čalouněné postele s potahem z pravé kůže v černé bavě, vč. záhlaví, lamelového roštu, 5zónové matrace 
s jádrem ze studené pěny, úložného prostoru a noh, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 43.977,-* 16.999,- 
nočního stolku s potahem z pravé kůže v antracitové barvě, s 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 45/46/36 cm, místo 6.528,-* 
2.599,- dekorace a lůžkoviny za příplatek (25220162/01;04480317/51;0067/02)

vysoký lesk
 

32.854,-*

6 ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA CCA 312 CM
12.999,-

vysoký lesk
 

35.887,-*

7 ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

13.999,-

vč. úložného prostoru
 

XXXL výběr látek

vysoký lesk
 

47.760,-*

3 POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 160X200 CM

17.999,-
62%
UŠETŘÍTE

3: Ložnice, skládá se z: postele Boxspring s látkovým potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, vč. záhlaví, 7zónové taštičkové matrace s pružinovým jádrem a s integrovaným topperem  
a vč. noh, plocha lůžka cca 160x200 cm, místo 47.760,-* 17.999,- skříně s posuvnými dveřmi v bílé barvě  
s vysokým leskem, korpus v matné bílé barvě, Š/V/H: cca 170/210/61 cm, místo 14.474,-* 5.799,- šířka cca 200 cm, 
místo 16.556,-* 6.666,- šířka cca 270 cm, místo 21.762,-* 8.999,- paspartového rámu, Š/V/H: cca 211/215/24 cm, 
místo 8.018,-* 2.999,- nočního stolku v bílé barvě s vysokým leskem, se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 45/62/35 cm, 
místo 4.116,-* 1.299,- šatní skříň v různých velikostech za individuální cenu, dekorace a lůžkoviny za příplatek 
(14080014/02;06870186/01-02,04,06;26470052/02)

XXXL výběr látek

14.833,-*

4 SKŘÍŇ S OTOČNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 136 CM

5.799,-

4: Skříň s otočnými dveřmi, 3dvéřová, v bílé barvě s vysokým leskem, korpus v dekoru světlý dub san remo, 
se 6 zásuvkami, vč. 2 vložených polic a 1 šatní tyče, Š/V/H: cca 136/197/54 cm, místo 14.833,-* 5.799,- (03800181/02)

vysoký lesk
 

24.599,-*

5 POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 120X200 CM

9.999,-

vč. taštičkové matrace 
s pružinovým jádrem

 

vč. úložného prostoru

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo zahradního nábytku, akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné 
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od čtvrtka do neděle 28. 03. - 31. 03. 2019 a 04. 04. - 07. 04. 2019. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Nevztahuje se na zboží značek Stokke, Joop!, 
Tempur, Natuzzi, now! by hülsta, hülsta, Dieter Knoll Collection, Voglauer a Tom Tailor.

9.072,-*

1 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

3.999,-
55%
UŠETŘÍTE

včetně 
záhlaví, 

úložného postoru, 
lamelového roštu, 
5zónové matrace  

s jádrem ze studené 
pěny

 

39.160,-*

2 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 325 CM

16.666,-

43.977,-*

2 ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.999,-

včetně  
záhlaví,  

7zónové taštičkové matrace  
s pružinovým jádrem  

a s integrovaným topperem,  
noh

 

14.474,-*

3 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 170 CM

5.799,-

-50% na vybraný nábytek1)
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Z
0

4
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1

2

3 4

5: Postel Boxspring s látkovým potahem v tmavě hnědé barvě, vč. záhlaví, taštičkové matrace s pružinovým jádrem, topperu ze studené pěny, úložného prostoru, noh a boxu s bonelovým pružinovým jádrem, plocha lůžka cca 120x200 cm, 
místo 24.599,-* 9.999,- (07250006/01) 6: Šatní skříň, 2 posuvné dveře a 2 otočné dveře, v dekoru dub pískový/bílá barva s vysokým leskem, vč. 6 zásuvek, 8 vložených polic a 2 šatních tyčí, Š/V/H: cca 312/225/58 cm, místo 32.854,-* 
12.999,- bez osvětlení; paspartový rám za příplatek (25220161/01) 7: Čalouněná postel s bílým potahem se vzhledem kůže, velký výběr látek za individuální cenu, vč. záhlaví, úložného prostoru, matrace s bodově elastickým komfort-
ním pěnovým jádrem, lamelového roštu a noh, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 35.887,-* 13.999,- lůžkoviny za příplatek (26380155/01) 8: Pokoj pro mladé v dekoru dub bahenní v šedé barvě s prvky v tyrkysové, černé a bílé barvě, 
skládá se ze: skříně s posuvnými dveřmi vč. 2 šatních tyčí a 2 vložených polic, Š/V/H: cca 170/210/61 cm, místo 14.057,-* 5.555,- postele vč. čalouněného záhlaví, plocha lůžka cca 140x200 cm, místo 13.432,-* 4.999,- nočního stolku  
se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 50/48/42 cm, místo 3.645,-* 1.499,- psacího stolu se 2 dvířky, 1 zásuvkou a 1 otevřenou policí, Š/V/H: cca 150/74/60 cm, místo 10.361,-* 3.999,- TV dílu s 1 dvířky, 2 zásuvkami a 1 otevřenou policí, Š/V/H:  
cca 155/54/52 cm, místo 8.851,-* 3.499,- regálu se 2 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 60/192/42 cm, místo 8.851,-* 3.333,- paspartového rámu, Š/V/H: cca 181/215/24 cm, místo 4.374,-* 1.499,- nástěnné police, Š/V/H: cca 120/25/26 cm,  
místo 1.562,-* 599,- matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (06870188/01-08)  9: Vyvýšená postel, dekor dub sonoma/bílá barva, vč. výsuvného psacího stolu a žebříku, Š/V/H: cca 204/107/120 cm, plocha lůžka cca 90x200 cm,  
místo 10.600,-* 3.999,- matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (02410017/01)    10: Pokoj pro mladé, 4dílný, v oranžové/bílé barvě, skládá se ze: šatní skříně, 2dvéřová, Š/V/H: cca 90/202/47 cm, postele, plocha lůžka  
cca 90x200 cm, regálu, cca 94x30 cm a psacího stolu, Š/V/H: cca 90/202/47 cm, místo 9.100,-* 4.444,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491. (05860009/01)    11: Lamelový rošt s rámem z vrstveného dřeva a 28 lamelami, výška  
cca 6 cm, možnost nastavení tvrdosti, 90x200 cm, místo 1.840,-* 899,- (04480355/01)  12: Matracová sada, 2dílná, skládá se z: matrace s jádrem ze studené pěny, 5zónová, prošívaná klimatickým vláknem, odnímatelný potah s možností 
praní do 60 °C a lamelového roštu s 28 pružnými lamelami, vč. možnosti individuálně nastavit stupeň tvrdosti ve středové zóně, 90x200 cm, místo 6.298,-* 2.499,- (04480143/01) 13: Matrace PUR FIT se sendvičovým jádrem a 7 ergo-
nomickými zónami pro dokonalé přizpůsobení těla, vhodná pro alergiky, potah odnímatelný prostřednictvím zipu a s možností praní do 60 °C, 90x200 cm, místo 5.474,-* 2.999,- a cca 180x200 cm, místo 10.945,-* 5.999,- (07590046/02-03)  

14: Matrace RELAX VISCO se sendvičovým jádrem z paměťové pěny, s jemným masážním profilováním a 5 zónami pro skvělý komfort při spánku, vhodná pro alergiky, potah prošitý dutými vlákny, odnímatelný prostřednictvím zipu 
s možností praní do 60 °C, 90x200 cm, místo 8.370,-* 3.999,- (04780004/01-02)

10.600,-*

9 VYVÝŠENÁ POSTEL,  PLOCHA 
LŮŽKA CCA 90X200 CM

3.999,-

vč. výsuvného psacího stolu
 

6.298,-*

12 MATRACOVÁ SADA, 2DÍLNÁ
2.499,-

5.474,-*

13 MATRACE
2.999,-

45%
UŠETŘÍTE

8.370,-*

14 MATRACE
3.999,-

Matrace

13.432,-*

8 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 140X200 CM

4.999,-
62%
UŠETŘÍTE

8.851,-*

8 TV DÍL
3.499,-

14.057,-*

8 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 170 CM

5.555,- 8.851,-*

8 REGÁL
3.333,-

10.361,-*

8 PSACÍ STŮL
3.999,-

1.840,-*

11 LAMELOVÝ ROŠT

899,-
51%
UŠETŘÍTE

5.555,-*

10  CENA PRO MAJITELE HIT KARTY

4.444

s XXXL hit kartou 
výhodněji

5.555,-
9.100,-*

cena pro majitele hit karty

10  POKOJ PRO MLADÉ
4.444,-

XXXL
HIT KARTA
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masiv jádrového 
divokého buku

 

1: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masiv jádrového divokého buku, olejovaného, cca 160x90 cm, 
místo 9.138,-* 3.999,- houpací židle s potahem z mikrovlákna v hnědé nebo šedé barvě, rám z kulatých 
trubek z kartáčované ušlechtilé oceli, cena za ks, místo 4.676,-* 1.699,- (27480058/01;24030002/01-02)

4.676,-*

1 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

1.699,-
63%
UŠETŘÍTE

11.868,-*

2 JÍDELNÍ STŮL
5.499,-

2: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu s deskou v dekoru dub plaňkový, rám z MDF v černé barvě, cca 160x90 cm, 
roztažitelný do 210 cm, místo 11.868,-* 5.499,- židle s potahem z mikrovlákna v šedé barvě, k dostání také v zelené 
barvě, rám s práškovým nástřikem v černé barvě, cena za ks, místo 2.967,-* 1.499,- (28080051/03;27270015/11-12)

2.967,-*

2 CENA ZA ŽIDLI
1.499,-

49%
UŠETŘÍTE

3: Houpací židle s potahem se vzhledem kůže v antracitové barvě s prvky v šedé barvě, rám a úchyt z kovu  
s práškovým nástřikem v černé barvě, místo 2.460,-* 999,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491. (25400148/01)

XXXL novinka
 

XXXL
HIT KARTA

4: Židle, masivní dub divoký, potah ve vzhledu kůže v hnědé barvě, místo 4.802,-* 1.999,- (17000030/01)

2.243,-*

5 PSACÍ STŮL
799,-

5: Psací stůl v dekoru dub sonoma, zásuvka s přední stranou v bílé barvě, úchytky v barvě hliníku, 
Š/V/H: cca 110/75/50 cm, místo 2.243,-* 799,- otočná židle s látkovým potahem v modré/černé barvě, výškově 
nastavitelná, místo 1.999,-* 699,- (15120006/01;19980006/01)

1.999,-*

5 OTOČNÁ ŽIDLE
699,-

65%
UŠETŘÍTE

7: Židle gaming s černým potahem se vzhledem kůže, sedák a opěradlo s čtvercovým prošíváním, černý 
podstavec, vč. područek, výškově nastavitelná, místo 3.689,-* 1.399,- (23810237/01)

4.262,-*

8 OTOČNÁ ŽIDLE
2.299,-

8: Otočná židle s potahem z mikrovlákna v šedé barvě, rám s práškovým nástřikem v černé barvě, místo 4.262,-* 
2.299,- (23810290/01)

6: Psací stůl, masivní dub divoký, olejovaný, se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 140/75/70 cm, místo 9.289,-* 4.499,- 
pojízdný kontejner se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 40/55/42 cm, místo 5.537,-* 2.499,- židle gaming s potahem 
se vzhledem kůže v černé bavě s prvky v hnědé barvě, rám v černé barvě, výškově nastavitelná, s područkami, 
místo 8.740,-* 3.999,- (27480037/01-02;26740011/02)

9.289,-*

6 PSACÍ STŮL
4.499,-

51%
UŠETŘÍTE

5.537,-*

6 POJÍZDNÝ KONTEJNER
2.499,-

masivní dub divoký
 

8.740,-*

6 ŽIDLE GAMING

3.999,-
54%
UŠETŘÍTE

9: Předsíň v bílé barvě s vysokým leskem se skleněnými prvky v bílé barvě, skládá se z: botníku se 2 zásuvkami 
a 3 dvířky, Š/V/H: cca 100/118/34 cm, místo 15.194,-* 4.899,- nástěnného zrcadla, cca 96x56 cm, místo 3.745,-* 
1.299,- šatního panelu, vč. šatní tyče a háčků, Š/V/H: cca 48/165/32 cm, místo 6.099,-* 2.199,- šatní skříně 
se 4 dvířky, Š/V/H: cca 68/188/34 cm, místo 13.589,-* 4.999,- (10870345/01-04)

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. 
Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Bližší informace na straně 6.

9.138,-*

1 JÍDELNÍ STŮL
3.999,-

4.802,-*

4 ŽIDLE
1.999,-

Kanceláře

3.689,-*

7 ŽIDLE GAMING

1.399,-
62%
UŠETŘÍTE

s XXXL hit kartou 
výhodněji

1.599,-
2.460,-*

cena pro majitele hit karty

3  POKOJ PRO MLADÉ
999,-

-50% na vybraný nábytek1)
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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6.099,-*

9 ŠATNÍ PANEL
2.199,- 13.589,-*

9 ŠATNÍ SKŘÍŇ
4.999,-

XXXL novinka
 

vysoký lesk
 

15.194,-*

9 BOTNÍK

4.899,-
67%
UŠETŘÍTE

10: Šatní stojan, železná konstrukce s práškovým 
nástřikem ve stříbrné barvě, podstavec ve vzhledu 
bílého mramoru, Š/V/H: cca 37/170/37 cm, místo 770,-* 
349,- (09060001/01)

11: Odkládací stolek z MDF v bílé barvě, nohy 
z přírodního dřeva, odnímatelné víko, s úložným 
prostorem, Ø cca 38 cm, výška cca 49 cm, 
místo 1.540,-* 666,- (79680092/01)

s úložným prostorem
 

odnímatelné víko

13: Regál na boty z oceli v bílé barvě, se 4 odklá-
dacími policemi, prostor pro cca 12 párů bot, Š/V/H: 
cca 63/70/30 cm, místo 1.154,-* 499,- (06400146/01)

14: Taburet z pravé kozí kůže, nohy z teakového 
dřeva, Ø cca 32 cm, výška cca 50 cm, místo 1.999,-* 
599,- (00500003/01)

855,-*

12 NĚMÝ SLUHA
444,-

12: Němý sluha z masivního dřeva v přírodním 
provedení, výška cca 102 cm,  místo 855,-* 444,- 
(19310692/01)

přírodní masivní 
dřevo

 

925,-*

15 STOJAN NA DEŠTNÍKY
379,-

15: Stojan na deštníky z kovu s bílým lakem, Š/V/H: 
cca 24/50/24 cm, místo 925,-* 379,- (06400143/01)

16: Komoda ve starožitném vzhledu, z masivního 
dřeva, s 10 zásuvkami a 2 dvířky, knoflíkové úchyty 
z kovu, Š/V/H: cca 126/108/37 cm, místo 15.389,-* 
5.499,- a se 4 zásuvkami a 1 dvířky, Š/V/H: 
cca 53/121/37 cm, místo 9.772,-* 3.999,- (07910001/01-02)

9.772,-*

16 KOMODA
3.999,-

62%
UŠETŘÍTE

masivní dřevo
 

17: Botník v dekoru dub san remo/bílá barva, 
se 2 zásuvkami a 4 dvířky, s velkorysým úložným 
prostorem, Š/V/H: cca 90/195/35 cm, místo 5.390,-* 
2.399,- (18370103/01)

5.390,-*

17 BOTNÍK
2.399,-

55%
UŠETŘÍTE

velkorysý 
úložný 
prostor

 

18: Komoda z pravého dřeva ve starožitném 
vzhledu, s 9 zásuvkami v bílé/šedé/černé barvě, 
Š/V/H: cca 120/98/45 cm, místo 14.769,-* 4.999,- 
a se 6 zásuvkami, Š/V/H: cca 60/121/42 cm, 
místo 12.310,-* 4.499,- (00500001/01-02)

pravé dřevo
 

12.310,-*

18 KOMODA

4.499,-
63%
UŠETŘÍTE

1.540,-*

11 ODKLÁDACÍ STOLEK
666,-

1.999,-*

14 TABURET
599,-

3.745,-*

9 NÁSTĚNNÉ ZRCADLO
1.299,-

15.389,-*

16 KOMODA
5.499,-

14.769,-*

18 KOMODA
4.999,-

Malý nábytek

1.154,-*

13 REGÁL NA BOTY

499,-
56%
UŠETŘÍTE

770,-*

10 ŠATNÍ STOJAN

349,-
54%
UŠETŘÍTE

Click & Reserve

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.
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1: Zahradní sedací souprava, konstrukce z hliníku ve stříbrné barvě, vč. odkládací části, sedáků a opěradlových polštářů v šedé 
barvě, rozměr 192x219 cm, místo 33.799,-* 12.999,- (00620001/09)

vč. odkládací části
 

vč. stolu
 

vč. podložek
 

33.799,-*

1 ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA 
VČ. ODKLÁDACÍ ČÁSTI

12.999,-
61%
UŠETŘÍTE

2.899,-*

2 CENA ZA STOHOVATELNOU 
ŽIDLI

999,-
65%
UŠETŘÍTE

2: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku, skládá se ze: stohovatelné židle, čalouněná látková podložka v antracitové barvě, cena 
za ks, místo 2.899,-* 999,- zahradního stolu s 5 mm skleněnou deskou v černé barvě, cca 160x90 cm, místo 8.590,-* 3.999,- deko-
rační polštáře za příplatek (26720122/01;0215/07)

8.590,-*

2 ZAHRADNÍ STŮL
3.999,-

stohovatelné
 

3: Slunečník, konstrukce z hliníku/oceli, potah z polyesteru v šedohnědé, zelené nebo světle modré barvě, s kovovým křížovým 
podstavcem, Ø cca 300 cm, cena za ks, místo 4.469,-* 1.999,- spodní závaží není v ceně (26720213/01-02,04)

4.469,-*

3 CENA ZA SLUNEČNÍK
1.999,-

55%
UŠETŘÍTE

pouze  

do vyprodání  

zásob!

Sezónní 

zboží

4: Zahradní sedací souprava, konstrukce z hliníku v antracitové barvě, vč. podložek s potahem z funkčního materiálu olefin 
v šedohnědé barvě, zahradní stůl se skleněnou deskou v šedé barvě, deska stolu je výškově nastavitelná, cca 100x60 cm 
a odkládací stolek s deskou z polywoodu v šedé barvě, cca 60x35 cm, místo 48.199,-* 15.999,- (18070002/09)

48.199,-*

4 ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA 
VČ. STOLU A ODKLÁDACÍHO STOLKU

15.999,-
66%
UŠETŘÍTE

se skleněnou deskou
 vč. podložek

 

nastavitelný
 

5: Stohovatelná židle, rám z hliníku/oceli ve stříbrné barvě, textilní tkanina s pruhy v odstínech šedé barvy, max. nosnost  
do 100 kg, místo 1.429,-* 699,- (26720016/31)

stohovatelné
 

6: Zahradní sestava, 7dílná, konstrukce z hliníku, umělé pletivo v odstínech šedé barvy, 
skládá se ze: 3místné lavice, Š/V/H: cca 189/74/69 cm, 2místné lavice, Š/V/H: cca 131/74/69 cm, 
rohového dílu, Š/V/H: cca 74/74/69 cm, 3 taburetů, Š/V/H: cca 38/38/37 cm/ks, vč. podložek 
v černé barvě a vč. stolu se skleněnou deskou, Š/V/H: cca 148/86/68 cm, místo 72.309,-* 
24.999,- (08730012/01)

7: Zahradní sestava, 3dílná, konstrukce z oceli, umělé pletivo v šedé barvě, skládá se ze: 
3místné lavice, Š/V/H: cca 191/64/75 cm, otomanu, Š/V/H: cca 91/32/67 cm, stolu, Š/V/H: 
cca 90/60/60 cm, vč. skleněné desky v černé barvě, vč. podložek ve světle šedé barvě, 
místo 28.599,-* 9.999,- (21700018/09)

8: Sedací souprava, umělé pletivo v šedé barvě, vč. podložek v modré barvě, stříšky 
a středového stolku s dvířky, max. nosnost do 120 kg, místo 38.599,-* 14.999,- ozdobné 
polštáře za příplatek (21700014/01)

5 ZVÝHODNĚNÁ CENA 
ZA 4 STOHOVATELNÉ ŽIDLE

1.999,-

1.429,-*

5 CENA ZA STOHO-
VATELNOU ŽIDLI

699,-Zahradní nábytek

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. 
Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Platí od čtvrtka do neděle 28. 03. - 31. 03. 2019 a 04. 04. - 07. 04. 2019. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu.

-44% na zahradní nábytek1)
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vč. podložek
 

vč. skleněné desky
 

7dílná sada
 

72.309,-*

6 ZAHRADNÍ SESTAVA, 7DÍLNÁ

24.999,-
65%
UŠETŘÍTE

28.599,-*

7 ZAHRADNÍ SESTAVA, 
3DÍLNÁ

9.999,-

65%
UŠETŘÍTE

3dílná sada
 

vč. podložek
 

vč. skleněné desky
 

38.599,-*

8 SEDACÍ SOUPRAVA
14.999,-

61%
UŠETŘÍTE

vč. podložek
 

vč. stříšky
 

10.539,-*

9 CENA ZA ZAHRADNÍ KŘESLO
3.999,-

62%
UŠETŘÍTE

9: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku, umělé pletivo v bazaltové šedé barvě, skládá se ze: 
zahradního křesla vč. podložky v šedé barvě, hydraulicky nastavitelné opěradlo, cena za ks, místo 10.539,-* 
3.999,- zahradního stolu se skleněnou deskou ve vzhledu kamene, cca 200x100 cm, místo 33.799,-* 12.999,- 
dekorační polštáře za příplatek (27790015/02,07)

vč. podložek
 

se skleněnou deskou 
ve vzhledu kamene

 

 hydraulicky 
nastavitelné opěradlo 

10: Závěsné křeslo, rám z oceli s práškovým nástřikem v černé barvě, umělé pletivo v tmavě šedé barvě, 
vč. podložky v šedé barvě, max. nosnost do 150 kg,  místo 9.649,-* 2.999,- (21700008/01)

vč. podložky
 

33.799,-*

9 ZAHRADNÍ STŮL
12.999,-

9.649,-*

10 ZÁVĚSNÉ KŘESLO

2.999,-
68%
UŠETŘÍTE

pouze  

do vyprodání  

zásob!

Sezónní 

zboží

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

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.
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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.

10: Blok na nože „Black Edition“, 6dílná sada,  
v lakované černé barvě, nože z ušlechtilé oceli,  
vhodné do myčky nádobí, místo 2.199,-* 599,- (35010320)

8: Sada hrnců na vaření, 5dílná, nerezová ocel 18/0, 
vhodné pro všechny typy sporáků, se skleněnými 
pokličkami, hrnec na maso, Ø 16 a 20 cm, hrnec na 
zeleninu, Ø 24 cm, pánev, Ø 24 cm a hrnec s rukojetí, 
Ø 16 cm, místo 2.899,-* 899,- (68760174)

9: Pánev na dušení s poklicí, Ø 28 cm, místo 1.199,-* 349,- 
(68760168)

3: Sada sklenic „Rocks Bar“, 5dílná, základní vybavení pro fanoušky 
drinku Caipirinha, robustní sklenice s praktickou dřevěnou paličkou, 
kterou otáčivými pohyby ruky vymačkáte šťávu z limetek, skládá se 
ze 4 longdrink sklenic 540 ml, 1 dřevěné paličky, včetně přiloženého 
receptu na koktejly „Caipirinha“ a „Mojito“, místo 499,-* 199,- (38131533)

6: Dóza na potraviny z čirého skla s bambusovým víkem, 
400 ml, místo 279,-* 69,- 700 ml, místo 329,-* 89,- 1,2 l, místo 
359,-* 99,- 2 l, místo 399,-* 129,- (61510021/01-04)

5: Sada příborů „Monza“ z ušlechtilé oceli 18/0, 30dílná sada, 
pro 6 osob, skládá se ze 6 lžic, 6 nožů, 6 vidliček, 6 čajových 
lžiček a 6 kuchyňských vidliček, místo 1.499,-* 399,- (35010528)

1: Kombinovaný servis „Keitum“, 42dílný, z kostního porcelánu  
v bílé barvě s černým proužkem na okraji, skládá se ze 6 mělkých 
talířů, hlubokých talířů, dezertních talířků, šálků na kávu s podšálky, 
hrnků a misek na müslli, vhodné do mikrovlnné trouby a myčky 
nádobí, místo 6.999,-* 1.799,- (57980001)

4: Sada mís „Practica“, 6dílná, z plastu/skla, skládá se z 1 mísy 
Ø 25 cm, 4 misek Ø 14 cm a ze salátového příboru, vhodné do 
myčky nádobí a mikrovlnné trouby, místo 999,-* 299,- (65660010)

7: Pečicí plech s nepřilnavou vrstvou, praktické plastové 
víko s rukojetí, místo 429,-* 179,- (44800333)

42dílná sada
 

499,-*

3 SADA SKLENIC, 5DÍLNÁ
199,-

5dílná sada
 

6dílná sada
 

30dílná sada
 

279,-*

6 DÓZA NA POTRA-
VINY, 400 ML

69,-

359,-*

6 DÓZA NA POTRAVINY, 
1,5 L

99,-

2.199,-*

10 BLOK NA NOŽE, 
6DÍLNÁ SADA

599,-

6dílná sada
 

999,-*

4 SADA MÍS, 6DÍLNÁ
299,-

1.499,-*

5 SADA PŘÍBORŮ, 30DÍLNÁ
399,-

73%
UŠETŘÍTE

2: Řada sklenic Novel, křišťálové sklo, vhodné do myčky nádobí, 
made in germany, sklenice na červené víno 506 ml, sklenice  
na pivo 0,3 l, sklenice na pití 570 ml, sklenice na bílé víno 349 ml,  
sklenice na bordeaux 633 ml, sklenice na sekt 228 ml, místo 99,-* 25,-  
(58080095/01;0096;0707;0708;0709;0711)

5dílná sada 
vhodná pro 

indukci
 

2.899,-*

8 SADA HRNCŮ NA VAŘENÍ, 
5DÍLNÁ

899,-
68%
UŠETŘÍTE

6.999,-*

1 KOMBINOVANÝ SERVIS, 42DÍLNÝ

1.799,-
74%
UŠETŘÍTE

-20% téměř na vše, co se vejde do naší 1)

99,-*

2 CENA ZA SKLENICI
25,-

74%
UŠETŘÍTE

1.199,-*

9 PÁNEV NA DUŠENÍ, Ø 28 CM
349,-

70%
UŠETŘÍTE

429,-*

7 PEČICÍ PLECH
179,-

58%
UŠETŘÍTE
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XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

16: Dekorační polštář s vaflovou strukturou, 
45x45 cm, 100% bavlna, výplň z polyesteru, 450 g, 
se zipem, výběr ze 4 barev, místo 549,-* 199,- 
(46920106/01-04)

19: Přehoz, 140x200 cm, 100% bavlna, příjemný 
na dotek, prodyšný, velký výběr barev, místo 549,-* 
249,- (46920027/01-05)12: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm,  

100% bavlna, se zipem, s oboustranným polštářem,  
místo 1.099,-* 599,- (66110646/01)

11: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm,  
100% bavlna, se zipem, místo 1.099,-* 599,- (77410115/01)

18: Celoroční přikrývka „Der kleine Prinz“
potah: 60 % tencel, 40 % bavlna, výplň: 60 % tencel, 
20 % kapok, 20 % střižní vlna, normální stupeň 
hřejivosti, 3 tepelné body, 140x200 cm, místo 4.299,-* 
2.299,- 140x220 cm, místo 6.499,-* 2.999,- polštář, 
potah: 60 % tencel, 20 % střižní vlna, 20 % kapok, 
výplň: 80 % polyester, 20 % kapok, 40x80 cm, 
místo 1.299,-* 599,- 40x60 cm, místo 1.799,-* 599,- 
70x90 cm, místo 1.799,-* 899,- lehká deka, 
140x200 cm, místo 3.399,-* 1.699,- duopřikrývka,  
140x200 cm, místo 5.199,-* 2.699,- celoroční 
přikrývka, 140x200 cm, místo 7.999,-* 3.999,- 
(51270301;0012/01;0171;0171/01;0298;0347/01;0306;0311)

20: Polštář, 40x80 cm, potah ze 100% polyesteru, 
výplň z polyuretanu, příjemně měkký, místo 1.899,-* 
399,- šíjový opěrný polštář „Visco“, 50x70 cm, 
potah ze 100% polyesteru, výplň z viskoelastické 
pěny, dokonalá podpora hlavy a krku, 
místo 1.899,-* 399,- (79920029/01;0034/01)

15: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm,  
100% bavlna, se zipem, výběr ze 2 barev,  
místo 1.399,-* 599,- (66110868/01-02)

13: Perkálové povlečení, 70x90/140x200 cm, 
vč. povlaku na polštář 40x80 cm, 100% bavlna, 
výběr ze 3 barev, místo 1.099,-* 499,- Pro nákup 
v e-shopu zadejte kód: HPP491. (54020009/01-03)

14: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm,  
100% bavlna, krásně se leskne, se zipem,  
místo 1.399,-* 599,- (66110815/01)

17: Froté série „Nordic Chic“, 100% bavlna, 
super savé, výběr ze 4 barev, ručník, 50x90 cm, 
místo 229,-** 99,- osuška, 70x130 cm, místo 389,-** 
199,- ručník pro hosty, 30x50 cm, místo 99,-** 49,- 
koupelnová předložka, 50x80 cm, místo 279,-** 
199,- (48930082/01-04;0083/01-04;0084/01-04;0085/01-04)

1.099,-*

12 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-
45%
UŠETŘÍTE

1.399,-*

14 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-
1.399,-*

15 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-
57%
UŠETŘÍTE

229,-**

17 RUČNÍK, 50X90 CM
99,-

279,-**

17 KOUPELNOVÁ PŘEDLOŽKA, 
50X80 CM

199,-

super savé,  
výběr ze 4 barev

 

549,-*

19 PŘEHOZ, 140X200 CM
249,-

vaflová struktura
 

vyrovnávající 
teplotu, 

regulující vlhkost
 

4.299,-*

18 CELOROČNÍ PŘIKRÝVKA, 
140X200 CM

2.299,-
46%
UŠETŘÍTE

1.099,-*

11 SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

599,-
45%
UŠETŘÍTE

1.299,-*

18 POLŠTÁŘ, 40X80 CM
599,-

1.799,-*

18 POLŠTÁŘ, 
70X90 CM

899,-

téměř na vše, co se vejde do naší xxxl tašky! XXXL
HIT KARTA

pro majitele 
hit karty

1.899,-*

20 POLŠTÁŘ
399,-

78%
UŠETŘÍTE

549,-*

16 DEKORAČNÍ POLŠTÁŘ, 
45X45 CM

199,-
63%
UŠETŘÍTE

s XXXL hit kartou 
výhodněji

XXXL
HIT KARTA

XXXL 
výběr barev

XXXL 
výběr barev

XXXL výběr barev

999,-
1.099,-*

499,-
13 PERKÁLOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

cena pro majitele hit karty
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vhodný pro všechny 
kolejnice a garnýže, 

ze 100% bavlny, 
k dostání také v barvě 

off white (přírodně bílá)
 

1: Dětský pokoj „Amy“, 3dílný, v bílé/šedé/tyrkysové barvě, 
dětská postýlka, 70x140 cm, bočnice s příčkami z bukového 
dřeva, místo 41.307,-* 23.999,- přebalovací komoda vč. 
přebalovacího nástavce, přebalovací výška 90 cm, Š/V/H: 
117/98/75,2 cm,  místo 12.459,-* 8.000,- šatní skříň, 3dvéřová, 
se 2 zásuvkami, Š/V/H: 136/200/53 cm, místo 18.849,-* 10.500,- 
stojací regál, Š/V/H: 47/115/42,5 cm, místo 5.999,-* 3.499,- 
nástěnný regál v bílé barvě, s 5 háčky a 1 odkládací policí, 
místo 1.499,-* 999,- (42040051/01-03,05-06)

2: Hrazdička, barevná, s 5 zavěšenými hračkami, 
místo 1.199,-* 399,- (71620029/01)

3: Sada dětských lůžkovin, 100x135 cm a 40x60 cm, 
100% mikrovlákno, místo 759,-* 249,- Pro nákup v e-shopu 
zadejte kód: HPP491. (68570027/01)

4: Sada do dětské postýlky „Sally“, skládá se z ložního 
prádla, mantinelu a nebes, místo 2.399,-* 999,- (32770001/01-02)

5: Dětská matrace „Glücksstern“, potah matrace 
z multifunkčního materiálu sleep safety, prodyšný, 
s integrovanou ochranou proti protečení, s vláknem 
tencel, antibakteriální díky přídavku stříbra, prošívaný 
rounem, s možností praní na 60 °C, jádro matrace z kva-
litní studené pěny s provzdušňovacími a vertikálními 
kanálky, rozměr 60x120 cm, místo 4.499,-* 2.599,- 
rozměr 70x140 cm, místo 4.999,-* 2.799,- (68690077/01-02)

8: Dekorační látka k dostání ve 2 barvách, šířka 150 cm, 
cena za bm, místo 499,-* 199,- (52280226/01-02)

6: Hotový závěs k dostání ve 3 barvách, 135x245 cm, 
cena za ks, místo 549,-* 179,- (60320045/01-03)

9: Dekorační látka k dostání ve 2 barvách, šířka 150 cm, 
cena za bm, místo 649,-* 249,- (43620108/01-02)

10: Hotový závěs k dostání v různých barvách, 140x255 cm, 
cena za ks, místo 899,-* 449,- (33990017/01-05)

7: Kulatá tyč, kompletní souprava, vzhled ušlechtilé oceli, 
k dostání v různých délkách, cena za ks, délka 120 cm, místo 
639,-* 199,- délka 160 cm, místo 769,-* 249,- délka 200 cm, 
místo 889,-* 299,- délka 240 cm, místo 1.199,-* 349,- 
(82640025/01-04)

2.399,-*

4 SADA DO DĚTSKÉ 
POSTÝLKY „SALLY“

999,- 4.499,-*

5 DĚTSKÁ MATRACE, 60X120 CM
2.599,-

42%
UŠETŘÍTE

549,-*

6 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

179,-
67%
UŠETŘÍTE

649,-*

9 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

249,-

639,-*

7 KULATÁ TYČ - SOUPRAVA, 
DÉLKA 120 CM, CENA ZA KS

199,-

vč. držáků, kroužků 
a háčků

 

499,-*

8 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

199,-
60%
UŠETŘÍTE

41.307,-*

1 DĚTSKÝ POKOJ „AMY“, 3DÍLNÝ

23.999,-
41%
UŠETŘÍTE

9.999,-*

1 DĚTSKÁ POSTÝLKA „AMY“
5.499,-

899,-*

10 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

449,-
50%
UŠETŘÍTE

1.199,-*

2 HRAZDIČKA
399,-

66%
UŠETŘÍTE

XXXL 
výběr barev

s XXXL hit kartou 
výhodněji

XXXL
HIT KARTA

cena pro majitele hit karty

3 SADA DĚTSKÝCH LŮŽKOVIN

399,-

249,-
759,-*

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
1) Bližší informace na straně 1.

-20% téměř na vše, co se vejde do naší 1)
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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 16.

Click & Reserve

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

12: Ovčí kůže „Brisbane“, příjemná a při-
rozeně měkká, v různých barvách, s výškou 
vlasu cca 5 cm, cena za ks, cca 60x95 cm, místo 
2.799,-* 799,- (78210010/92;0031/92;0032/92;0033/92)

14: Koberce s vysokým vlasem „Stoney“ a „Stone“ 
mimořádné koberce ve třech různých barvách, tkané 
koberce s odlišnou výškou vlasu (10 - 30 mm), ze 100% 
snadno se udržujících speciálních vláken, cena za ks, 
130x190 cm, místo 6.799,-* 1.999,- 160x230 cm, místo 
9.499,-* 2.999,- (32340128/60,64;36840007/60,64;0024/60,64)

15: Tkaný koberec „Velvet Spot“, zajímavý koberec 
v jemných barvách z kolekce ESPRIT, jednoduchá péče 
díky speciálnímu vláknu, cena za ks, 120x170 cm, 
místo 3.799,-** 2.599,- 133x200 cm, místo 5.075,-** 3.599,- 
160x225 cm, místo 6.859,-** 4.699,- (76060401/60-61,64;

0406/60-61,64)

16: Stropní svítidlo, kov/akryl v bílé barvě se vzhledem 
hvězdné oblohy, 1x17 W LED/1530 lm, místo 2.799,-* 699,- 
energetická třída A++ až A2), zabudovaný LED světelný 
zdroj nelze vyměnit (69300272/01)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

17: Stropní svítidlo, kov/akryl, 1x24 W LED/1800 lm, 40x40 cm,  
místo 2.399,-* 1.199,- nebo 1x48 W LED/3600 lm, 60x60 cm, 
místo 4.799,-* 2.299,- energetická třída A++ až A1), zabudovaný 
LED světelný zdroj nelze vyměnit (33250294/01-02)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

18: Stropní svítidlo, kov v chromovém provedení/akryl, 21,6 W LED/ 
2160 lm, místo 4.999,-* 999,- energetická třída A++ až A2), zabudova-
ný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82270121/01)

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

11: Orientální koberec „Nomad Modern“ 
umění a design ve vynikajícím vzhledu a kvalitě 
za senzační cenu, ručně vázaný ze střižní vlny, 
velký výběr na Vás čeká v našich obchodních 
domech (43450354/60,50,53,57,64)

rozměr místo cena

cca 60x90 cm 6.399,-* 799,-

cca 70x140 cm 10.899,-* 1.499,-

cca 90x160 cm 15.699,-* 2.299,-

13: Tkaný koberec „Apolima uni“ s tímto 
kobercem pocítíte teplo domova, ve třech 
různých barvách, ze 100% speciálního 
vlákna se snadnou údržbou za bezkonku-
renční cenu (77590043/60,52,54,61,64;0028/52,54,60-

61,64;0064/52,54,60-61,64;0277/52,54,60-61,64)

rozměr místo cena

60x110 cm 1.499,-* 499,-

80x150 cm 2.699,-* 999,-

133x190 cm 5.599,-* 1.999,-

160x230 cm 7.999,-* 2.999,-

23.499,-*

11 ORIENTÁLNÍ KOBEREC, CCA 120X180 CM

3.399,-
85%
UŠETŘÍTE

40.890,-*

11 ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 160X230 CM

5.599,- 2.799,-*

12 OVČÍ KŮŽE, CCA 60X95 CM
799,-

6.799,-*

14 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, 130X190 CM

1.999,-
70%
UŠETŘÍTE

3.799,-**

15 TKANÝ KOBEREC, 120X170 CM
2.599,-

4.499,-*

13 TKANÝ KOBEREC, 120X170 CM
1.599,-

64%
UŠETŘÍTE

2.799,-*

16 STROPNÍ SVÍTIDLO, Ø 35 CM
699,-

75%
UŠETŘÍTE

nastavení barevné te-
ploty (3000 K - 5000 K) 

prostřednictvím obvyklého 
domácího vypínače

 

2.399,-*

17 STROPNÍ SVÍTIDLO, 40X40 CM
1.199,-

s efektem hvězdné oblohy
 

4.999,-*

18 STROPNÍ SVÍTIDLO,
DÉLKA 120 CM

999,-

křišťálový efekt
 

Závěsné svítidlo, kov/sklo v kouřové, 
čiré barvě nebo v barvě ambra, 1xE27 
max. 40 W, místo 2.799,-* 1.599,- 
stolní lampa, kov/sklo v kouřové, čiré 
barvě nebo v barvě ambra, 1xE14 max. 
40 W, výška 18 cm, místo 1.399,-* 699,- 
vhodné pro světelné zdroje ener-
getických tříd A++ až E2) (77960175/01-05)

2.799,-*

ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, Ø 40 CM
1.599,-

1.399,-*

STOLNÍ LAMPA, Ø 20 CM
699,-

50%
UŠETŘÍTE

19: Svítidlo, kov v provedení kartáčovaný hliník  
v chromové barvě/sklo v bílé barvě, 
2xE14 max. 40 W, délka 36 cm, místo 1.999,-* 799,-  
1xE14 max. 40 W, výška 20 cm, místo 1.299,-* 444,-  
4xE14 ma.x 40 W, délka 93 cm, místo 3.299,-* 1.299,- 
5xE14 max. 40 W, délka 75 cm, místo 4.999,-* 1.999,- 
6xE14 max. 40 W, délka 150 cm, místo 4.999,-* 1.999,-  
vhodné pro světelné zdroje energetických tříd A++ až E2) 
(76940030/01,06,03-05)

svítidlo, výška 
20 cm za 444,-

4.999,-*

19 SVÍTIDLO, DÉLKA 75 CM
1.999,-

60%
UŠETŘÍTE

k dostání v různých variantách
 

XXXL varianta
 

téměř na vše, co se vejde do naší xxxl tašky! XXXL
HIT KARTA

pro majitele 
hit karty
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Všechny nabídky platí od 25. 03. do vyprodání zásob, nejdéle však do 07. 04. 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, 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.

      
      
      
      
      
      
      

digestoře
      
      
      
      
      
      
      

osvětlení
      
      
      
      
      
      
      

ledničky, 
trouby  

a myčky 
nádobí

spektrum energetických tříd pro 

Houpačka „Muffin“ ve 2 barvách, 
D/Š/V: 67/49/52 cm, místo 1.199,-* 666,- 
(31970008/05-06)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Dětská sedací souprava „Athena“ 
4dílná sada, z MDF v bílé barvě, skládá 
se ze stolu, 2 židlí a lavice ve tvaru truhly, 
místo 3.599,-* 1.899,- (62390003/01)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Pojízdná postýlka „Jola“ v bílé nebo 
přírodní barvě, vč. matrace s fleecem, 
nebes a tyče na nebesa, cca 40x70 cm, 
místo 5.399,-* 2.999,- (45070075/05-06)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Rámeček na fotky „Collage Sofia“ v bílé nebo 
stříbrné barvě, pro 10 fotek 10x15 cm, 
místo 699,-* 229,- (43420406/01,03) 

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Váza z čirého broušeného skla, Ø 17 cm,  
výška 50 cm, místo 399,-* 199,- rovný tvar,  
Ø 18 cm, výška 60 cm, místo 699,-* 229,- 
kónický tvar, Ø 19 cm, výška 70 cm,  
místo 699,-* 249,- (67140069;0024;0148)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Buddha z umělé pryskyřice, odolný 
vůči povětrnostním vlivům, 17x26x40 cm, 
místo 799,-* 349,- (48853152)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Rigatoni s granátovým jablkem a květy řepky v sýrové 
omáčce se smetanou

 
Platí

od 25. 03. 

do 07. 04. 

2019

Krůtí steak na pepřové omáčce podávaný 
se zeleninovou rýží

 
Platí

od 25. 03. 

do 07. 04. 

2019

XXXLutz kuřecí řízek 
xxxl řízek z kuřecího masa, hranolky, tatarská 
omáčka nebo kečup

„XXXL Novinka“
 

 
Platí

od 25. 03. 

do 07. 04. 

2019

Tiramisu
krém z mascarpone na piškotech máčených v kávě, 
zasypané kakaem, šálek cappuccino

 
Platí

od 25. 03. 

do 07. 04. 

2019

Regálový koš z plastu, s vnitřní látkovou vložkou, 
19x15x12 cm, místo 119,-* 39,- 32x23x14 cm, 
místo 229,-* 69,- 36x26x16 cm, místo 279,-* 99,- 
(87790142/01-03) 

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Regálový koš z mořské trávy, skládací, v růz-
ných barvách, 33x33x32 cm, místo 299,-* 149,- 
(81270031;0034;0033)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

Koš na prádlo z proutí v bílé barvě, s textilní 
vložkou, 44x30x48 cm, místo 849,-* 299,- 
51x37x56 cm, místo 1.259,-* 399,- (87790161/01-02) 

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491.

159,-**

89,-
159,-**

89,-
159,-**

109,-
79,-**

59,-

výběr barev

odolný vůči 
povětrnost-
ním vlivům

 

REGÁLOVÝ KOŠ, 
36X26X16 CM

99,-
279,-*
249,-

cena pro majitele hit karty

299,-*
199,-

cena pro majitele hit karty

699,-
849,-*

cena pro majitele hit karty

REGÁLOVÝ KOŠ, 
33X33X32 CM

149,-
KOŠ NA PRÁDLO, 
44X30X48 CM

299,-

699,-
799,-*

BUDDHA, 
17X26X40 CM

349,-

4.299,-
5.399,-*

POJÍZDNÁ POSTÝLKA 
"JOLA"

2.999,-
2.699,-
3.599,-*

DĚTSKÁ SEDACÍ 
SOUPRAVA "ATHENA"

1.899,-
999,-
1.199,-*

HOUPAČKA 
"MUFFIN"

666,-

499,-
699,-*

RÁMEČEK NA FOTKY, 
10X 10X15 CM

229,-
cena pro majitele hit karty

349,-
399,-*

VÁZA, VÝŠKA 50 CM
199,-

cena pro majitele hit karty cena pro majitele hit karty

379,-
699,-*

VÁZA, VÝŠKA 70 CM
249,-

cena pro majitele hit karty

cena pro majitele hit karty cena pro majitele hit karty cena pro majitele hit karty

Ilustrační fotografie. Nabídka restaurace platí od 25. 03. do 07. 04. 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.) 

XXXL Poukaz 04XXXL Poukaz 02 XXXL Poukaz 03XXXL Poukaz 01

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Nakupte s XXXL HIT KARTOU výhodněji!
Pro držitele XXXL HIT KARTY. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP491

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji XXXL

HIT KARTA
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