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Vybraný nábytek nyní za

*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, dodatečného vybavení 
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 11. - 14. 07. 2019 a 18. - 21. 07. 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.  
V e-shopu se sleva nevztahuje i na zboží značek Carryhome, HOM `IN a Time Your Style. 2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší  
informace na straně 24.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

XXXL  poukaz

při nákupu v hodnotě nad 2.500 Kč v těchto 
odděleních: svítidla, boutique, bytový textil, 
závěsy, baby a koberce

500 KČ
Platí pouze při odevzdání tohoto poukazu a jen na zboží 
skladem, poukaz prosím hlaste před nákupem u našeho 
oborného poradce. Na osobu a nákup je možné použít pou-
ze 1 poukaz/kód. Vyplacení v hotovosti není možné. Mimo 
akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného  
v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objed- 
návky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy 
poskytnuty. Nelze kombinovat s jiným poukazem. Akce  
se nevztahuje na nákup knih, žárovek, služby, dětské kočárky  
a autosedačky a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, 
Leonardo, Kelomat, JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch a Lindt. 
Platí od 08. 07. do 21. 07. 2019. Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: BYT573.

Stropní svítidlo, chrom/alabastrové sklo, 
3xE14 max. 40 W, místo 1.199,-* 299,- vhodné 
pro světelné zdroje energetických tříd A++ až E2) 
(47070011/01)

1.199,-*

STROPNÍ SVÍTIDLO, 
Ø 38 CM

299,-

75%
UŠETŘÍTE

Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

ceny

1)

1 2

Komoda, konstrukce s bílým lakem,
se 3 pletenými košíky v bílé barvě, Š/V/H: 
cca 36/76/37 cm, místo 2.045,-* 599,- 
(26870055/01)

2.045,-*

KOMODA
599,-

70%
UŠETŘÍTE

LCZb0-LCZ07-9-b-24-01__@__2__@2__001   1 19.06.19   13:15



s XXXL hit kartou výhodněji

Pohovka s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. 2 ozdobných polštářů 
a noh v matné černé barvě, šířka cca 200 cm, místo 17.910,-* 7.999,- válenda vč. 1 ozdobného polštáře, šířka 
cca 190 cm, místo 16.110,-* 6.999,- křeslo s látkovým potahem v růžové barvě, šířka cca 74 cm, místo 11.610,-* 
4.999,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (23000145/01-03)

16.110,-*

VÁLENDA
6.999,-
BĚŽNÁ CENA: 10.999,-

cena pro majitele hit karty

11.610,-*

KŘESLO
4.999,-
BĚŽNÁ CENA: 8.499 ,-

cena pro majitele hit karty

17.910,-*

POHOVKA
7.999,-
BĚŽNÁ CENA: 12.999,-

cena pro majitele hit karty

XXXL výběr látek

XXXLutz řízek „Wiener Art“ 
xxxl řízek z vepřového nebo krůtího masa,
hranolky, tatarská omáčka nebo kečup 

XXXLutz řízek „Wiener Art“ 
xxxl řízek z vepřového nebo krůtího masa,
hranolky, tatarská omáčka nebo kečup 

139,-**

99,-

139,-**

99,-

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

Burger „XXXLutz Style“ 
grilovaný hovězí burger v brioškové housce 
s plátkem goudy, restovanou slaninou, cibulí,
rajčetem a rukolou, podávaný s barbecue
omáčkou a hranolky

Burger „XXXLutz Style“ 
grilovaný hovězí burger v brioškové housce 
s plátkem goudy, restovanou slaninou, cibulí,
rajčetem a rukolou, podávaný s barbecue
omáčkou a hranolky

189,-**

129,-

189,-**

129,-

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

Ledová káva, vychlazená černá káva 
s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou

79,-**

49,-

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

XXXL gril plato pro 2 osoby
dva kuřecí řízky, dva grilované medailonky 
z kuřecího, dva vepřové steaky, grilovaný párek, 
podávané s hranolky a mixem bílé a divoké rýže

XXXL gril plato pro 2 osoby
dva kuřecí řízky, dva grilované medailonky 
z kuřecího, dva vepřové steaky, grilovaný párek, 
podávané s hranolky a mixem bílé a divoké rýže

369,-**

249,-

369,-**

249,-

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

 
Platí

od 08. 07. 

do 21. 07. 

2019

Vybraný nábytek nyní za
1)

1 2
1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení a zboží propago-
vaného v naší aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další sle-
vy poskytnuty. Platí od čtvrtka do neděle 11. - 14. 07. 2019 a 18. - 21. 07. 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. V e-shopu se sleva nevztahuje i na zboží značek Carryhome,  
HOM `IN a Time Your Style.

ceny

Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

XXXL financování

2) 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 schop-nosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR 
užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce  
a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pra-
videl stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí 
úvěru.

0%
bez hotovosti 
a bez navýšení
Váš nákup splácíte
ve 20 pravidelných 
měsíčních splátkách.

2)

www.hitkarta.cz XXXL
HIT KARTA

55%
UŠETŘÍTE

56%
UŠETŘÍTE 56%

UŠETŘÍTE
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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 08. 07. do 21. 07. 2019. Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání zásob. Brno otevírací doba restau-
race 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.)
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, plánovatelná podle přání, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově  
obrácené variantě, vč. bederních polštářů a nastavitelné hloubky sedáku, cca 195x371x260 cm, místo 99.552,-* 39.999,- a sedací souprava s potahem z pravé kůže v šedé 
barvě, vč. nastavitelné hloubky sedáku, cca 195x309 cm, místo 117.024,-* 49.999,- rozkládací funkce, krcní operka, nastavitelné záhlaví, úložný prostor, sklopná funkce, nasta-
vitelná područka, taburet, doplňkový nábytek a polštáře za příplatek (07110067/01;25070083/01) 2: Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, skládá se ze: 3místné 
pohovky, vč. 2 relaxačních funkcí, šířka cca 188 cm a 2místné pohovky, šířka cca 132 cm, místo 29.999,-* 14.444,- křesla, šířka cca 79 cm, místo 9.299,-* 4.444,- (04310016/01-02)  
3: Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, plánovatelná podle 
přání, vč. 6 nastavitelných záhlaví, cca 263x365x187 cm, místo 59.148,-* 24.999,- sedací souprava v červené barvě, cca 187x279 cm, místo 35.934,-* 14.999,- nastavitelná 
hloubka sedáku, rozkládací funkce, úložný prostor a polštáře za příplatek (08120031/01-02,04-05) 4: 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,- relaxační funkce za příplatek (03060018/01) 
5: Sedací souprava s potahem z pravé kůže v antracitové barvě, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově obrácené  
variantě, sedák s dvojitým prošíváním, nohy chromové barvy, vč. 5 nastavitelných opěrek hlavy a nastavitelné područky, cca 226x291 cm, místo 80.910,-* 37.999,-  
elektrická relaxační funkce za příplatek (04570003/01)

59.148,-*

3 SEDACÍ SOUPRAVA
24.999,-

vč. 6 nastavitelných záhlaví
  

80.910,-*

5 SEDACÍ SOUPRAVA
37.999,-

vč. 5 nastavitelných opěrek hlavy
  

XXXL výběr látek

XXXL výběr látek

pravá 
kůže
  

pravá 
kůže
  

XXXL výběr kůží

67.340,-*

4 3MÍSTNÁ A 2MÍSTNÁ POHOVKA

29.999,-
55%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek a kůží

vč. 2 relaxačních funkcí

9.299,-*

2 KŘESLO
4.444,-

včetně 
• nastavitelné  
 hloubky sedáku 
• bederních polštářů
  

1 SEDACÍ SOUPRAVA

99.552,- *
39.999,-20 x 1.999,-NA SPLÁTKY 2)

59%
UŠETŘÍTE

 
vč. relaxační 
funkce 

 
vč. 2 relaxačních funkcí 

29.999,-*

2 3MÍSTNÁ A 2MÍSTNÁ 
POHOVKA

14.444,-

této skvělé 

nabídky!

*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Bližší informace na straně 9.
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udělejte si pohodlí
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Bližší informace na straně 2. 2) Bližší informace na straně 9.

Čalouněný nábytek

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr barev za indivi-
duální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. 2 ozdobných polštářů, 
rozkládací funkce a úložného prostoru, plocha lůžka cca 130x224 cm, cca 194x280 cm, 
místo 32.522,-* 12.999,- (08120026/01-02)

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 deko-
račních polštářů se vzorem, šířka cca 295 cm, místo 43.387,-* 19.999,- odkládací stolek, ze železa,  
starožitný povrch v měděné barvě, Ø cca 40 cm, výška cca 46 cm, místo 5.772,-* 1.799,- žluté dekorační 
polštáře za příplatek (06470062/03;86750006/02)

vč. nastavitelných 
područek

Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, velký výběr látek za in-
dividuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. 3 možností nasta-
vení hloubky sedáku, nastavitelné područky, rozkládací funkce a úložného prostoru, 
plocha lůžka cca 145x224 cm, cca 296x229 cm, místo 52.200,-* 24.999,- opěrky hlavy 
za příplatek (04570004/01-02)

52.200,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
24.999,-

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

Sedací souprava s látkovým potahem v béžové/šedohnědé barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, nohy v chromové barvě, k dostání také v zrcadlově 
obrácené variantě, vč. 4 opěradlových, 3 bederních, 3 ozdobných polštářů 
a 1 područkového polštáře, cca 300x220 cm, místo 37.720,-* 15.999,- (23070126/01-02)

36.524,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
15.999,-

vč. polštářů
  

XXXL výběr látek
XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem v šedohnědé barvě, korpus s potahem  
se vzhledem kůže v šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání 
také v zrcadlově obrácené variantě, kovové pochromované nohy, vč. úložného  
prostoru, rozkládací funkce s pomocí zdvihacího automatu, 2 ozdobných  
a 3 opěradlových polštářů, plocha lůžka cca 136x219 cm, cca 192x290 cm,  
místo 37.080,-* 14.999,- (05530079/01-02)

35.910,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
14.999,-XXXL výběr látek

včetně  
• úložného prostoru  
• rozkládací funkce  
 s pomocí zdvihacího  
 automatu
  

vč. nastavitelných 
područek
  

XXXL výběr látek

včetně 
• 2 ozdobných  
 polštářů 
• rozkládací  
 funkce 
• úložného  
 prostoru
  

VELKÁ POHOVKA

43.387,- *
19.999,-20 x 999,-NA SPLÁTKY 2)

53%
UŠETŘÍTE

32.522,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
12.999,-

60%
UŠETŘÍTE

vybraný nábytek nyní za
Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

1/2 1)
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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.

vysoký lesk
  

8.361,-*

6 KONFERENČNÍ STOLEK
3.499,-

1: Sada pohovek s látkovým potahem v mechově zelené barvě, dřevěné nohy v černé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, skládá se ze: 3místné pohovky  
vč. 2 bederních polštářů, šířka cca 160 cm, místo 13.905,-* 6.999,- 2místné pohovky vč. 2 bederních polštářů, šířka cca 135 cm, místo 11.845,-* 5.999,- křesla  
vč. 1 bederního polštáře, šířka cca 77 cm, místo 8.240,-* 3.999,- konferenčního stolku z MDF, dýhovaného, nohy s práškovým nástřikem v matné černé barvě,  
Ø cca 86 cm, výška cca 35 cm, místo 6.665,-* 1.999,- regálu z masivu dřeva akácie, litina v černé barvě, s 9 policemi, Š/V/H: cca 90/190/30 cm, místo 17.192,-* 7.777,-  
dekorace za příplatek (29910022/01-03;11250022/01;10710056/01) 2: Pohovka s látkovým multicolor potahem, nohy ze dřeva v černé barvě, vč. rozkládací funkce, plocha lůžka  
cca 123x194 cm, šířka cca 194 cm, místo 13.845,-* 5.555,- (03170009/01) 3: 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) 4: Konferenční stolek, masivní dub divoký, olejovaný, cca 70x50 cm, výška cca 35 cm, místo 5.383,-* 1.333,- a cca 90x60 cm, výška cca 41 cm,  
místo 6.152,-* 1.777,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (27480043/01-02) 5: Konferenční stolek z MDF v bílé barvě s vysokým leskem, odkládací přihrádka z čirého  
bez pečnostního skla, cca 110x60 cm, výška cca 40 cm, místo 5.713,-* 1.999,- (22390153/01) 6: Konferenční stolek z masivu mangového dřeva v přírodním provedení,  
mořený a lakovaný, kovové nohy v černé barvě, Ø cca 90 cm, výška cca 44 cm, místo 8.361,-* 3.499,- (18770139/01)

13.905,-*

1 3MÍSTNÁ POHOVKA
6.999,-

8.240,-*

1 KŘESLO
3.999,-

6.665,-*

1 KONFERENČNÍ STOLEK
1.999,-

17.192,-*

1 REGÁL
7.777,-

25.560,-*

3 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
9.999,-

13.845,-*

2 POHOVKA
5.555,- XXXL výběr látek

masivní 
dub 
divoký
  

XXXL výběr látek

11.845,-*

1 2MÍSTNÁ POHOVKA

5.999,-
49%
UŠETŘÍTE

včetně 
• rozkládací funkce  
 Hubmatik 
• úložného prostoru 
• opěradlových  
 a područkových polštářů
  

masiv mangového dřeva
  

5.713,-*

5 KONFERENČNÍ STOLEK
1.999,-

65%
UŠETŘÍTE

4

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

LCZb0-LCZ07-9-b-04-05__@__2__@2__005   5 19.06.19   13:15



*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. 3) Bližší informace na straně 9.

Obývací stěny

Obývací stěna z masivu dubového dřeva se skleněnými prvky 
v sametové šedé barvě, vč. nevyměnitelného LED osvětlení,  
energetická třída A - A++2), se 2 dvířky, 2 vyklápěcími dvířky  
a 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 265/205/50 cm, místo 83.160,-* 44.444,- 
konferenční stolek, cca 115x65 cm, výška cca 44 cm, místo 22.572,-* 
9.999,- doplňkový nábytek za příplatek (20540003/01,04)

masiv dubového dřeva
  

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

  

22.572,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
9.999,-

Obývací stěna, korpus v dekoru dub nelson, přední strany v bílé barvě s vyso- 
kým leskem, skládá se z: vitríny s 1 dvířky, Š/V/H: cca 60/197/40 cm, místo 14.224,-* 
5.999,- komody lowboard se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 160/54/50 cm, místo 9.408,-* 
3.999,- nástěnné police, Š/V/H: cca 130/30/20 cm, místo 3.024,-* 1.299,- komody 
highboard, Š/V/H: cca 95/139/40 cm, místo 16.240,-* 6.999,- (25900015/11-14)

14.224,-*

VITRÍNA
5.999,-

3.024,-*

NÁSTĚNNÁ 
POLICE

1.299,-

Obývací stěna v dekoru světlá pinie s prvky v šedohnědé barvě, vč. nevyměni-
telného LED osvětlení, energetická třída A - A++2), kovové úchyty, s 5 dvířky,  
3 zásuvkami a 10 vloženými policemi, Š/V/H: cca 348/204/52 cm, místo 49.952,-* 
19.999,- komoda sideboard se 2 dvířky a 5 zásuvkami, Š/V/H: cca 200/105/42 cm,  
místo 25.255,-* 11.111,- konferenční stolek s 1 zásuvkou, cca 124x69 cm, výška  
cca 45 cm, místo 12.312,-* 5.555,- (19370170/07,10,06)

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

  

9.408,-*

KOMODA LOWBOARD

3.999,-
57%
UŠETŘÍTE

konferenční 
stolek za 5.555,-

vysoký 
lesk
  

OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA CCA 265 CM

83.160,- *
44.444,-20 x 2.222,-NA SPLÁTKY 3)

46%
UŠETŘÍTE

OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA CCA 348 CM

49.952,- *
19.999,-20 x 999,-NA SPLÁTKY 3)

59%
UŠETŘÍTE

vybraný nábytek nyní za
Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

1/2 1)
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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.

1: Obývací stěna z masivu dřeva akácie, přední strany v bílé barvě v opotřebovaném vzhledu, skládá se z:  
TV dílu se 2 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 145/55/40 cm, místo 15.383,-* 5.499,- komody sideboard  
se 2 dvířky a 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 170/77/45 cm, místo 23.075,-* 8.999,- regálu se 2 zásuvkami, 1 dvířky  
a policí, Š/V/H: cca 100/175/35 cm, místo 23.075,-* 9.499,- komody highboard se 2 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: 
cca 88/145/40 cm, místo 24.613,-* 9.999,- konferenčního stolku, cca 115x60 cm, výška cca 42 cm, místo 12.306,-* 
4.499,- nástěnné police, Š/V/H: cca 80/29/20 cm, místo 4.306,-* 1.499,- (10710067/01-06) 2: Obývací stěna z MDF 
v alpské bílé barvě/dekoru dub wotan, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++2), se 2 dvířky 
a 2 vyklápěcími dvířky, Š/V/H: cca 288/204/49 cm, místo 21.832,-* 8.999,- (18030520/01) 3: Obývací stěna, přední 
strany v dekoru dub černý, korpus v dekoru dub canyon, vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída 
A - A++2), se 3 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 325/197/45 cm, místo 20.986,-* 7.999,- Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: HPP792. (11070027/01)

alternativní varianta

4.306,-*

1 NÁSTĚNNÁ 
POLICE

1.499,-

12.306,-*

1 KONFERENČNÍ 
STOLEK

4.499,-

24.613,-*

1 KOMODA 
HIGHBOARD

9.999,-

21.832,-*

2 OBÝVACÍ STĚNA, 
ŠÍŘKA CCA 288 CM

8.999,-

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

  

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

  

15.383,-*

1 TV DÍL

5.499,-
64%
UŠETŘÍTE

20.986,-*

3 OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA 
CCA 325 CM

7.999,-
BĚŽNÁ CENA: 12.999,-

cena pro majitele hit karty

masiv dřeva akácie
  

1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo 
akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení  
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 ne-
děle 11. - 14. 07. 2019 a 18. - 21. 07. 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.  
V e-shopu se sleva nevztahuje i na zboží značek 
Carryhome, HOM `IN a Time Your Style.

Vybraný 
nábytek nyní za

1)

1 2
ceny

Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

61%
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 2. 

Ložnice

Ložnice, skládá se z: postelové sestavy, částečný masiv dubového dřeva, vroubkované záhlaví, plocha lůžka cca 180x200 cm, vč. 2 nočních stolků, Š/V/H: cca 60/44/38 cm, 
místo 51.190,-* 18.999,- skříně s posuvnými dveřmi z částečného masivu dubového dřeva a parsol bronzovým zrcadlem, středový pás ve struktuře, se 2 dveřmi, Š/V/H:  
cca 300/217/67 cm, místo 75.592,-* 29.999,- skříně s otočnými dveřmi z částečného masivu dřeva olše a parsol bronzovým zrcadlem, se 6 dveřmi,  
Š/V/H: cca 300/216/58 cm,místo 55.000,-* 19.999,- komody s 5 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H: cca 141/92/41 cm, místo 54.824,-* 18.999,- sedací lavice v dekoru dub,  
vč. čalouněného sedáku s potahem se vzhledem kůže v barvě mocca, Š/V/H: cca 120/53/40 cm, místo 15.664,-* 5.999,- bez osvětlení; paspartový rám, panel nad noční 
stolek, matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (04420072/08-09,12,16-17)

alternativní varianta 
se skříní s otočnými 
dveřmi v částečném 
masivu dřeva olše

vč. 2 nočních 
stolků
  

75.592,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 300 CM

29.999,-

15.664,-*

SEDACÍ LAVICE
5.999,-

Čalouněná postel s potahem z pravé kůže v bílé/šedé barvě, velký výběr látek  
za individuální cenu, vč. čalouněného záhlaví, úložného prostoru, nastavitelného 
lamelového roštu a noh, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 32.760,-* 13.333,-  
matrace, polštáře a přehoz za příplatek (26480050/01)

32.760,-*

ČALOUNĚNÁ POSTEL, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

13.333,-
Postel boxspring s látkovým potahem v béžové barvě, vč. záhlaví, topperu,  
7zónové taštičkové matrace s pružinovým jádrem, noh a boxu se 4závitovou bone-
lovou matrací s pružinovým jádrem, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 41.474,-* 
16.999,- (22200195/03)

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 63.023,-* 24.999,- lůžkoviny za příplatek (15070001/01)

63.023,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

24.999,-

masivní dub divoký
  

Postel boxspring s látkovým potahem v černé barvě, velký výběr látek a kůží  
za individuální cenu, nohy z kovu hliníkové barvy, vč. záhlaví a 7zónové taštičko-
vé matrace s pružinovým jádrem, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 122.497,-* 
49.999,- topper a lůžkoviny za příplatek (06830065/01)

pravá 
kůže
  

XXXL výběr látek

včetně 
• čalouněného záhlaví 
• úložného prostoru 
• nastavitelného  
 lamelového roštu 
• noh
  

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

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

včetně 
• záhlaví  
• 7zónové taštičkové  
 matrace s pružinovým  
 jádrem
  

POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

51.190,- *
18.999,-20 x 949,-NA SPLÁTKY 2)

62%
UŠETŘÍTE

41.474,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

16.999,-

59%
UŠETŘÍTE

122.497,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

49.999,-

59%
UŠETŘÍTE

54.824,-*

KOMODA
18.999,-

vybraný nábytek nyní za
Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

1/2 1)
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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.

Pokoj pro mladé, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem/dekoru dub plaňkový, korpus v matné bílé barvě, 
skládá se z: postele, plocha lůžka cca 120x200 cm, místo 10.284,-* 4.299,- nočního stolku s 1 zásuvkou, Š/V/H: 
cca 53/41/46 cm, místo 4.897,-* 1.999,- skříně s posuvnými dveřmi, 2dvéřová, vč. 2 šatních tyčí a 2 vložených 
polic, Š/V/H: cca 170/211/61 cm, místo 18.217,-* 7.777,- TV dílu se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 120/42/41 cm,  
místo 10.088,-* 4.444,- psacího stolu se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 125/74/60 cm, místo 9.696,-* 3.999,- regálu 
se 2 zásuvkami a 4 otevřenými policemi, Š/V/H: cca 66/198/41 cm, místo 11.263,-* 4.799,- závěsného dílu  
se 3 otevřenými policemi, Š/V/H: cca 120/30/26 cm, místo 4.897,-* 1.899,- bez osvětlení; paspartový rám, úložná 
zásuvka pod postel, čalouněné záhlaví, matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (06870233/01-07)

přední strany 
s vysokým leskem
  

4.897,-*

NOČNÍ STOLEK
1.999,-

18.217,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI  
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 170 CM

7.777,-

6.800,-*

4 MATRACE
2.999,-

10.710,-*

6 MATRACE
4.999,-

1: Šatní skříň, 4dvéřová, v matné bílé barvě, přední strany melamin v bílé barvě s vysokým leskem, Š/V/H: cca 196/219/59 cm, místo 25.449,-* 7.999,- šatní skříň,  
3dvéřová, se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 147/219/59 cm, místo 20.352,-* 6.666,- (05880005/02,01) 2: Skříň s posuvnými dveřmi, 2dvéřová, přední strany a korpus v dekoru dub 
plaňkový s prvky v grafitové barvě, vč. 2 vložených polic a 2 šatních tyčí, Š/V/H: cca 225/210/65 cm, místo 16.356,-* 8.888,- (17870684/01) 3: Skříň s posuvnými dveřmi v bílé 
barvě, přední strany ve skleněné bílé barvě a s křišťálovým sklem, vč. 8 vložených polic a 4 šatních tyčí, Š/V/H: cca 306/222/68 cm,  místo 48.213,-* 16.999,- bez osvětlení; 
paspartový rám za příplatek (05310131/04) 4: Matrace DREAM FLEXX s ortopedickým sendvičovým jádrem, pánevní paměťová zóna a masážní profilování, vhodná pro 
alergiky, výška cca 19 cm, prošívaný a odnímatelný potah s možností praní do 60 °C, 90x200 cm, místo 6.800,-* 2.999,- (04780002/01) 5: Matracový set, 2dílný, skládá se z: 
matrace Aloe 26 s jádrem z polyuretanové pěny s aloe vera, výška matrace cca 16 cm, odnímatelný potah prostřednictvím zipu lze prát do 60 °, 90x200 cm a z lamelového 
roštu s 26 pružnými lamelami s dvojitými pouzdry, 90x200 cm, místo 8.589,-* 3.799,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (05590006/01) 6: Matrace Flex KS s jádrem 
ze studené pěny, 7zónová, pro dokonalé pohodlí při spánku, prošívaná adaptivní pěna pro optimální přizpůsobení těla, odnímatelný potah prostřednictvím zipu lze prát  
do 60 °C, 90x200 cm, místo 10.710,-* 4.999,- (23350020/02,07)

16.356,-*

2 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 225 CM

8.888,-
48.213,-*

3 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 306 CM

16.999,-

10.284,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 120X200 CM

4.299,-
58%
UŠETŘÍTE

8.589,-*

5 MATRACOVÝ SET, 2DÍLNÝ
3.799,-
BĚŽNÁ CENA: 4.999,-

cena pro majitele hit karty
matrace s pružinovým  

XXXL 
financování

2) Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou plat-
bou 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 ban-
ka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá 
obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce 
je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce a za-
stupuje 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.

0%
bez hotovosti 
a bez navýšení
Váš nákup splácíte ve 20 pravidelných 
měsíčních splátkách.

25.449,-*

1 ŠATNÍ SKŘÍŇ, ŠÍŘKA 
CCA 196 CM

7.999,-

68%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

55%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

masiv jádrového 
divokého buku
  

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masiv jádrového divokého buku, olejo-
vaného, cca 160x90 cm, místo 9.138,-* 3.999,- židle s potahem ve vzhledem kůže 
v béžové barvě, nohy z masivu bukového dřeva, cena za ks, místo 1.856,-* 999,- 
(27480058/01;10130023/01)

1.856,-*

CENA ZA ŽIDLI
999,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní dub divoký, olejo-
vaný, cca 200x100 cm, místo 30.754,-* 13.999,- houpací židle 
s potahem se vzhledem kůže v šedé barvě, rám z ušlechtilé oceli, 
cena za ks, místo 4.299,-* 1.499,- (25420004/01;15000001/10)

30.754,-*

JÍDELNÍ STŮL
13.999,-

masivní dub divoký
  

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu v matné lakované bílé barvě, deska ze skla 
v saténové bílé barvě, s kovovými prvky, sokl z ušlechtilé oceli, cca 160x90 cm, 
roztažitelný do 210 cm, místo 24.989,-* 8.888,- houpací židle s potahem se vzhle-
dem kůže v šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také v šedohnědé, tyrkysové nebo 
zelené barvě, rám z kartáčované ušlechtilé oceli, cena za ks, místo 4.260,-* 1.399,- 
sedací lavice za příplatek (00690001/01;15000010/02-05)

24.989,-*

JÍDELNÍ STŮL
8.888,-

4.260,-*

CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI
1.399,-

Jídelna, skládá se z: jídelního stolu v betonovém vzhledu, sokl z kartáčované 
ušlechtilé oceli, cca 120x80 cm, roztažitelný do 160 cm, místo 15.271,-* 6.666,- 
houpací židle s potahem z pravé kůže v tmavě šedé barvě, rám z kulatých trubek  
z ušlechtilé oceli, cena za ks, místo 5.544,-* 1.899,- (27270055/01;15000025/01)

5.544,-*

CENA ZA HOUPACÍ 
ŽIDLI

1.899,-
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,-* 899,- (19710060/01;25400111/01-03)

19.890,-*

JÍDELNÍ STŮL
6.999,-

roztažitelný do 175 cm
  

vysoký lesk
  

 
roztažitelný 
do 210 cm 

9.138,-*

JÍDELNÍ STŮL
3.999,-

4.299,-*

CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

1.499,-
65%
UŠETŘÍTE

roztažitelný 
do 160 cm
  

2.538,-*

CENA ZA HOUPACÍ 
ŽIDLI

899,-

15.271,-*

JÍDELNÍ STŮL
6.666,-

56%
UŠETŘÍTE

u nás si 
každý vybere
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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.

1: Houpací židle s potahem se vzhledem kůže v černé barvě, k dostání za stejnou cenu také v bílé barvě,  
s úchytem, rám z chromu, cena za ks, místo 1.998,-* 799,- (02890084/01-02) 2: Houpací židle 
s látkovým potahem v antracitové nebo šedé barvě, kovový rám lakovaný v černé barvě, 
cena za ks, místo 1.799,-* 849,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (00550040/01-02)  
3: Židle s látkovým potahem v šedé/bílé barvě, k dostání za stejnou cenu také v hnědé barvě, rám z chromu, 
cena za ks, místo 2.535,-* 899,- (27440102/01-02) 4: Židle se vzhledem kůže v hnědé barvě, nohy z masivního buku, 
mořené a lakované, cena za ks, místo 1.856,-* 999,- (10130023/02) 5: Židle z masivního jádrového buku, olejovaného, 
cena za ks, místo 3.146,-* 1.199,- (15750001/01) 6: Židle s látkovým potahem v šedé barvě, nohy z masivu kauču-
kového dřeva v černé barvě, k dostání za stejnou cenu také v tmavě šedé a světle šedé barvě, nohy z přírodního 
dubového dřeva, cena za ks, místo 2.550,-* 1.299,- (23810314/01-03) 7: Barová židle s látkovým potahem v tmavě 
šedé nebo světle šedé barvě, nohy z masivu dubového dřeva, olejovaného, cena za ks, místo 3.354,-* 1.499,- 
(23810314/04-05) 8: Barová židle s potahem z pravé kůže v šedé barvě, rám z kartáčované ušlechtilé oceli, cena  
za ks, místo 6.879,-* 2.999,- (15000025/02)

1.998,-*

1 CENA ZA 
HOUPACÍ ŽIDLI

799,-

Jídelní sestava, skládá se z: jídelního stolu se skleněnou deskou v bílé barvě, podstavec v matné bílé 
barvě, spodní deska z kartáčované ušlechtilé oceli, cca 120x76 cm, roztažitelný do 160 cm, místo 22.973,-* 
9.499,- židle s látkovým potahem v šedohnědé barvě, rám z ušlechtilé oceli, cena za ks, místo 3.845,-* 
1.199,- (00690007/01;27310003/01)

22.973,-*

JÍDELNÍ STŮL
9.499,-

masivní 
jádrový 
buk
  

2.550,-*

6 CENA ZA ŽIDLI
1.299,-

2.535,-*

3 CENA ZA ŽIDLI
899,-

1.856,-*

4 CENA ZA ŽIDLE
999,-

masiv 
dubového 
dřeva
  

3.845,-*

CENA ZA ŽIDLI

1.199,-
68%
UŠETŘÍTE

1.799,-*

2 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI
849,-
BĚŽNÁ CENA: 1.199,-

cena pro majitele hit karty

 
masivní buk 

3.146,-*

5 CENA ZA ŽIDLE
1.199,-

61%
UŠETŘÍTE

3.354,-*

7 CENA ZA BAROVOU ŽIDLI
1.499,-

55%
UŠETŘÍTE

6.879,-*

8 CENA ZA BAROVÁ ŽIDLE
2.999,-

56%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou 
výhodněji

www.hitkarta.cz

52%
UŠETŘÍTE

1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo 
akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení  
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 ne-
děle 11. - 14. 07. 2019 a 18. - 21. 07. 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.  
V e-shopu se sleva nevztahuje i na zboží značek 
Carryhome, HOM `IN a Time Your Style.

Vybraný 
nábytek nyní za

1)

1 2
ceny

Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.

masiv buko-
vého dřeva
  

5.579,-*

5 KANCELÁŘSKÉ 
KŘESLO

1.999,- 5.816,-*

7 ŽIDLE GAMING
2.999,-

3.689,-*

4 ŽIDLE GAMING
1.199,-

Regál v bílé barvě, se 2 policemi, Š/V/H: cca 60/77/32 cm, místo 899,-* 399,- regál se 3 policemi, Š/V/H:  
cca 60/115/32 cm, místo 1.399,-* 499,- regál s 5 policemi, Š/V/H: cca 60/192/32 cm, místo 1.699,-* 799,- komo-
da se 2 dvířky, Š/V/H: cca 60/77/34 cm, místo 1.399,-* 599,- komoda, Š/V/H: cca 60/115/34 cm, místo 2.199,-* 
999,- víceúčelová skříň, Š/V/H: cca 60/192/34 cm, místo 2.999,-* 1.399,- rohový regál s 5 policemi, Š/V/H:  
cca 60/192/60 cm, místo 2.499,-* 1.199,- (00170007/01,03,05,07,09,11,17)

899,-*

REGÁL
399,-

1.399,-*

KOMODA
599,-

1.399,-*

REGÁL
499,-

1.699,-*

REGÁL
799,- 2.199,-*

KOMODA
999,-

2.999,-*

VÍCEÚČELOVÁ SKŘÍŇ
1.399,-

2.499,-*

1 ROHOVÝ 
REGÁL

1.199,-

Kosmetický stůl z borového dřeva a MDF v bílé  
barvě, s nastavitelným zrcadlem a 5 zásuvkami, Š/V/H: 
cca 97/142/40 cm, místo 5.845,-* 1.999,- (81030009/01)  
TV díl z MDF v matné lakované bílé barvě s prvky  
z masivu dubového dřeva, se 2 zásuvkami a 2 dvířky, 
Š/V/H: cca 178/54/40 cm, místo 10.790,-* 3.999,- 
(27980006/03)

10.790,-*

TV DÍL
3.999,-

 
masiv dubového dřeva 

9.215,-*

3 PSACÍ STŮL
4.199,-

4.331,-*

1 ROHOVÝ PSACÍ STŮL
1.899,-

1: Rohový psací stůl v dekoru dub sonoma, s výsuvem na klávesnici, se 2 zásuvkami, přední strany v matné bílé barvě, k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, Š/V/H: 
cca 138/78/95 cm, místo 4.331,-* 1.899,- (15120008/01-02) 2: Psací stůl, korpus v matné bílé barvě, přední strany a kostrukce z masivu dubového dřeva, se 2 zásuvkami, Š/V/H: 
cca 120/76/59 cm, místo 7.728,-* 2.999,- (27980001/01) 3: Psací stůl z masivu bukového dřeva, přírodně olejovaného, mohutné nohy ve tvaru U, Š/V/H: cca 160/75/70 cm,  
místo 9.215,-* 4.199,- pojízdný kontejner se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 40/60/63 cm, místo 9.118,-* 3.599,- (16650004/01-02) 4: Židle gaming s černým potahem se vzhledem 
kůže, sedák a opěradlo s čtvercovým prošíváním, černý podstavec, vč. područek, výškově nastavitelná, místo 3.689,-* 1.199,- (23810237/01) 5: Kancelářské křeslo s potahem 
z mikrovlákna v šedé barvě, kontrastní prošívání v bílé barvě, rám ve stříbrné barvě, vč. područek, výškově nastavitelné, místo 5.579,-* 1.999,- (23810048/02) 6: Kancelářské 
křeslo, síťované opěradlo v černé barvě, sedák s látkovým potahem v černé barvě, vč. opěrky hlavy a područek, výškově nastavitelné, místo 9.999,-* 4.499,- (26960008/01)  
7: Židle gaming s potahem se vzhledem kůže v černé barvě s prvky v modré barvě, vč. bederního a šíjového polštáře, vč. područek, výškově nastavitelná, místo 5.816,-* 
2.999,- (18840003/01)

masiv 
dubového 
dřeva
  

9.999,-*

6 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO
4.499,-

55%
UŠETŘÍTE

5.845,-*

KOSMETICKÝ STŮL
1.999,-

65%
UŠETŘÍTE

7.728,-*

2 PSACÍ STŮL
2.999,-

61%
UŠETŘÍTE

bydlení 
nás baví

LCZb0-LCZ07-9-b-12-13__@__2__@2__012   12 19.06.19   13:16



*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.

Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo 
akčního a výprodejového zboží, dodatečného vybavení  
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 ne-
děle 11. - 14. 07. 2019 a 18. - 21. 07. 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.  
V e-shopu se sleva nevztahuje i na zboží značek 
Carryhome, HOM `IN a Time Your Style.

Vybraný 
nábytek nyní za

1 2
ceny

Využijte 

rychle 

této skvělé 

nabídky!

8: Komoda sideboard v bílé barvě s vysokým leskem, se 3 zásuvkami a 3 dvířky, vč. soft close systému, Š/V/H: cca 180/95/40 cm, místo 19.990,-* 7.999,- komoda  
lowboard se 3 zásuvkami a 2 dvířky, Š/V/H: cca 170/47/45 cm, místo 15.389,-* 5.999,- (04610003/01,06) 9: Pojízdný šatní věšák, pochromovaná ocel lakovaná v hliníkové  
barvě, s odkládací policí na boty, cca 85x43 cm, výška cca 100-178 cm,  místo 1.230,-* 349,- (01090002/01) 10: 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,-* 2.499,- (18370103/01) 11: Předsíň, korpus v dekoru dub canyon, přední strany  
v dekoru dub černý, skládá se z: botníku s 1 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 64/105/45 cm, místo 8.092,-* 1.999,- zrcadla, cca 64x82 cm, místo 3.570,-* 799,- šatní lavice  
s 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 112/45/45 cm, místo 6.460,-* 1.799,- šatního panelu s šatní tyčí a 3 háčky, Š/V/H: cca 112/152/26 cm, místo 6.596,-* 1.799,- šatní skříně s 1 dvířky  
vč. šatní tyče, Š/V/H: cca 68/197/45 cm, místo 11.050,-* 3.199,- (18370148/01-05) 12: Koupelna v dekoru modřín sibiu s prvky v dekoru touchwood, skládá se z: vysoké skříňky  
se 2 dvířky a zásuvkou, Š/V/H: cca 43/190/41 cm,  místo 5.199,-* 2.499,- spodní skříňky pod umyvadlo se 2 dvířky, Š/V/H: cca 80/65/41 cm,  místo 3.249,-* 1.599,- zrcadlové  
skříňky vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++1), Š/V/H: cca 80/75/20 cm, místo 4.143,-* 1.799,- závěsné skříňky, Š/V/H: cca 43/75/30 cm,  
místo 2.274,-* 999,- a spodní skříňky se zásuvkou a dvířky, Š/V/H: cca 43/81/41 cm,  místo 2.762,-* 1.399,- umyvadlo a armatura za příplatek. Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: HPP792. (08870387/01-05)

19.990,-*

8 KOMODA SIDEBOARD
7.999,-

vysoký lesk
  

15.389,-*

8 KOMODA LOWBOARD
5.999,-

1.230,-*

9 POJÍZDNÝ 
ŠATNÍ VĚŠÁK

349,- 5.390,-*

10 BOTNÍK
2.499,-

velkorysý úložný prostor
  

8.092,-*

11 BOTNÍK
1.999,-

6.596,-*

11 ŠATNÍ PANEL
1.799,-

6.460,-*

11 ŠATNÍ LAVICE
1.799,-

11.050,-*

11 ŠATNÍ SKŘÍŇ
3.199,-

3.570,-*

11 ZRCADLO
799,-

12 

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

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz
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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 9.

Rohová kuchyně, lakovaný laminát v matné černé barvě v kombinaci ořech tabákový, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, skládá se z: 
kuchyňské linky, šířka cca 210 cm a vysoké skříňky na spotřebiče, šířka cca 120 cm, místo 54.780,-* 26.999,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, kovový regál, 
dřez a armatura za příplatek (18710241/45)

Vestavná kuchyně, lak v matné křišťálově bílé barvě v kombinaci dekoru přírodní dub sukový, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, 
cca 165x210x215 cm, místo 122.230,-* 54.990,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (02100051/01)

Rohová kuchyně, lakovaný laminát v matné černé barvě v kombinaci ořech tabákový, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, skládá se z: 
kuchyňské linky, šířka cca 210 cm a vysoké skříňky na spotřebiče, šířka cca 120 cm, místo 54.780,-* 26.999,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, kovový regál, 
dřez a armatura za příplatek (18710241/45)

3
WOCHEN

záruka

let 

n
a  vaš i  n o v e l  k uc h

yň

25 2)

XXXL výběr předních stran

XXXL výběr předních stran

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

122.230,- *
54.990,-20 x 2.749,-NA SPLÁTKY 3)

55%
UŠETŘÍTE

ROHOVÁ KUCHYNĚ

54.780,- *
26.999,-20 x 1.349,-NA SPLÁTKY 3)

50%
UŠETŘÍTE

láska prochází nábytkem
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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.

1: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku ve stříbrné barvě, skládá se ze: stohovatelné židle, látkový potah  
v polární modré barvě, Š/V/H: cca 55/86/61 cm, max. nosnost do 120 kg, cena za ks, místo 2.499,-* 899,- zahradního stolu, deska z poly- 
woodu v šedé barvě, Š/V/H: cca 150/72/90 cm, místo 9.645,-* 4.899,- dekorační polštář za příplatek (00360002/01,07) 2: Houpací lehátko, lát-
kový potah ve stříbrnošedé barvě, konstrukce z ocelových kulatých trubek ve stříbrné barvě, ETP ochranný nátěr proti korozi, max. nosnost  
do 120 kg, vč. polštářku a sítě proti hmyzu, místo 9.285,-* 3.999,- (22590023/01) 3: Relaxační lehátko, konstrukce z ocelových kulatých  
trubek s nátěrem ve stříbrné barvě, pruhovaný látkový potah v antracitové/stříbrné barvě, Š/V/H: cca 58/96/145 cm, max. nosnost  
do 120 kg, místo 1.249,-* 599,- (26720022/05) 4: Balkónová sada, 3dílná, konstrukce z ocelových kulatých trubek v antracitové barvě, látkový 
potah v pepřové barvě, područky z polywoodu a teakového dřeva, vč. podložek v šedohnědé barvě, skládá se ze: 2 houpacích křesel a stolu 
s deskou z polywoodu, místo 16.099,-* 4.999,- (03480076/01) 5: Balkónová sestava, konstrukce z děrované oceli s práškovým nástřikem 
v antracitové barvě, skládá se ze: sklápěcí židle, cena za ks, místo 1.429,-* 799,- sklápěcího stolu, cca 60x60 cm, místo 3.395,-* 1.299,- 
(28450008/01,07)

9.645,-*

1 ZAHRADNÍ 
STŮL

4.899,-

9.285,-*

2 HOUPACÍ LEHÁTKO
3.999,-

16.099,-*

4 BALKÓNOVÁ 
SADA, 3DÍLNÁ

4.999,-

2.499,-*

1 CENA ZA STOHO-
VATELNOU ŽIDLI

899,-
64%
UŠETŘÍTE

1.249,-*

3 RELAXAČNÍ LEHÁTKO

599,-
52%
UŠETŘÍTE

vč. sítě proti hmyzu
  

vč. polštářku
  

vč. podložek
  3dílná sada

  

1.429,-*

5 CENA ZA SKLÁPĚCÍ 
ŽIDLI

799,-

sklápěcí
  

3.395,-*

5 SKLÁPĚCÍ STŮL
1.299,-

pouze  

do vyprodání  

zásob!

Sezónní 

zboží

1) Bližší informace na straně 13.

Vybraný 
nábytek nyní za

1)

1 2
ceny

Využijte 

rychle 

této skvělé 

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

Zahradní nábytek

Zahradní sestava, 3dílná, konstrukce z oceli, umělé pletivo v karbonové 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 se skleněnou deskou v černé barvě, Š/V/H: cca 90/60/60 cm, 
vč. podložek ve světle šedé barvě, místo 28.599,-* 9.999,- ozdobné polštáře a dekorace za příplatek (21700018/09)

Stohovatelná židle, konstrukce z hliníku/oceli s nátěrem ve stříbrné barvě, 
látkový potah v pepřové barvě, max. nosnost do 120 kg, místo 1.606,-* 699,- 
(26720016/61)

1.606,-*

STOHOVATELNÁ 
ŽIDLE

699,-

Balkónová sestava, 3dílná, z tepaného železa v černé barvě, skládá se ze:  
2 sklápěcích židlí s mozaikou a sklápěcího stolu s deskou z mozaiky, místo 6.839,-* 
2.290,- (05380002/09)

6.839,-*

BALKÓNOVÁ SESTAVA, 
3DÍLNÁ

2.290,-

Slunečník, konstrukce z hliníku s nátěrem v šedé barvě, potah z polyesteru  
v šedohnědé barvě, průměr cca 350 cm, otočné o 360°, vč. kovového křížového pod-
stavce, místo 12.499,-* 4.599,- (14460007/01)

Slunečník, konstrukce z hliníku/oceli v antracitové barvě, potah z polyesteru  
v limetkové barvě, průměr 300 cm, místo 4.469,-* 1.499,- bez zatěžovací dlaždice 
(26720213/02)

4.469,-*

SLUNEČNÍK
1.499,-

pouze  

do vyprodání  

zásob!

Sezónní 

zboží

28.599,-*

ZAHRADNÍ SESTAVA, 
3DÍLNÁ

9.999,-
65%
UŠETŘÍTE

ZVÝHODNĚNÁ CENA 
ZA 4 STOHOVATELNÉ ŽIDLE

1.999,-

12.499,-*

SLUNEČNÍK

4.599,-
63%
UŠETŘÍTE

vč. podložek
  

3dílná sada
  

s mozaikou
  

3dílná sestava
  

vč. kovového 
křížového podstavce
  

 
otočné o 360° 

nábytek na zahradu i balkón
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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 vybraný 
zahradní 
nábytek

Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Platí  
od 08. 07. do 21. 07. 2019 v obchodních domech XXXLutz. 
Akce se nevztahuje na značku BIOHORT GMBH.

až minus

72%

3.570,-*

1 CENA ZA STOHO-
VATELNOU ŽIDLI

1.699,-

35.713,-*

1 ZAHRADNÍ 
STŮL

18.999,-

2.679,-*

4 ZAHRADNÍ 
SKLÁPĚCÍ ŽIDLE

999,-

6.249,-*

2 ZAHRADNÍ SKLÁPĚCÍ 
STŮL

2.499,-

4.463,-*

1 CENA ZA SKLÁPĚCÍ ŽIDLI

1.999,-
55%
UŠETŘÍTE

roztažitelný do 210 cm
  

 
nastavitelné 
opěradlo 

sklápěcí
  

roztažitelný
  masivní dřevo

  

masivní dřevo
  

sklápěcí
  

4.106,-*

5 ZAHRADNÍ SKLÁPĚCÍ STŮL
1.999,-

19.699,-*

6 ZAHRADNÍ SESTAVA, 
5DÍLNÁ

7.777,-
60%
UŠETŘÍTE

pouze  

do vyprodání  

zásob!

Sezónní 

zboží

1.969,-*

3 ZAHRADNÍ  
SKLÁPĚCÍ ŽIDLE

799,-
59%
UŠETŘÍTE

1: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku s práškovým nástřikem v antracitové barvě, skládá se ze: stoho-
vatelné židle s područkami z teakového dřeva s certifikací FSC, cena za ks, místo 3.570,-* 1.699,- sklápěcí 
židle, polohovatelné opěradlo, područky z teakového dřeva s certifikací FSC, cena za ks, místo 4.463,-* 
1.999,- zahradního stolu, lamely z teakového dřeva s certifikací FSC, cca 150x90 cm, roztažitelný do 210 cm,  
místo 35.713,-* 18.999,- (20530001/01-02,07) 2: Zahradní sklápěcí stůl z eukalyptového dřeva v teakové barvě  
s certifikací FSC, sklápěcí, Š/V/H: 100-140/74/70 cm, max. nosnost do 50 kg, místo 6.249,-* 2.499,- (27500027/27) 
3: Zahradní sklápěcí židle z masivu eukalyptového dřeva v teakové barvě s certifikací FSC, cena za ks,  
místo 1.969,-* 799,- (27500031/01) 4: Zahradní sklápěcí židle z eukalyptového dřeva v teakové barvě, cena  
za ks, místo 2.679,-* 999,- (27500027/01) 5: Zahradní sklápěcí stůl z masivu eukalyptového dřeva v teakové  
barvě s certifikací FSC, cca 120x70 cm, místo 4.106,-* 1.999,- (27500027/07) 6: Zahradní sestava, 5dílná,  
umělé pletivo v cappuccino barvě, konstrukce z ocelových kulatých trubek s práškovým nástřikem, vč. podložek 
v hnědé/šedé barvě, skládá se ze: 2 křesel, 2 taburetů a stolu se skleněnou deskou, cca 120x60 cm, místo 19.699,-* 
7.777,- (26720092/09)

5dílná sada
  

vč. podložek
  

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

Dekorace

Otočný popelník z kovu 
v černé nebo bílé barvě, 
Ø 14 cm, výška 20 cm, 
místo 499,-* 169,- (79330130)

499,-*

OTOČNÝ POPELNÍK, 
VÝŠKA 20 CM

169,-

Lucerna, 3dílná sada, z kovu, 
výška 30 cm, 40 cm a 56 cm, 
místo 699,-** 349,- (88920002)

699,-**

LUCERNA, 
3DÍLNÁ SADA

349,-

3dílná sada
  

Rám na obrazovou koláž „Circle“ v bílé barvě, 
pro 10 obrázků 10x15 cm, místo 629,-** 349,- (43420458)

629,-**

RÁM NA OBRAZOVOU KOLÁŽ, 
PRO 10 OBRÁZKŮ 10X15 CM

349,-
Nástěnné hodiny 
ze železa a papíru, Ø 60 cm, 
místo 999,-** 649,- (85590081)

999,-**

NÁSTĚNNÉ HODINY, 
Ø 60 CM

649,- Nástěnná dekorace 
z kovu, 135,5x7,5x72 cm, 
místo 2.499,-** 1.199,- 
(85610014)

2.499,-**

NÁSTĚNNÁ DEKORACE, 
135,5X7,5X72 CM

1.199,-

Ohniště, železné s černým lakem, Ø 45 cm, 
místo 1.499,-* 599,- (47610001)

1.499,-*

OHNIŠTĚ, Ø 45 CM

599,-
60%
UŠETŘÍTE

když chcete víc 
než jen nábytek
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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.

1: Série sklenic „Romance“, sklenice na víno 350 ml, 
250 ml, sklenice na sekt 190 ml, sklenice 380 ml,  
cena za ks, místo 149,-* 69,- (32800267;0268;0269;0270)

149,-*

1 CENA ZA SKLENICI
69,-

2: Sada hrnců na vaření „Palermo“, 5dílná,  
z ušlechtilé oceli 18/10, skládá se z 1 hrnce, Ø 16 cm, 
20 cm a 24 cm, hrnce na pečení, Ø 20 cm, hrnce  
s rukojetí, Ø 16 cm, vhodné pro všechny typy varných 
desek vč. indukce, vhodné do myčky nádobí,  
místo 6.299,-* 2.999,- (37240148)

5dílná sada
  

vhodné do myčky nádobí
  

3: 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,-*

3 REGÁL S KOŘENKAMI, 
34X10X23 CM

199,-

11dílná sada
  

4: Pekáč z litého hliníku s nepřilnavým povrchem 
ILAG®, se skleněnou poklicí, vhodný pro všechny 
druhy varných desek vč. indukce, vhodný do trouby 
a myčky nádobí, 41x25,6x10 cm, místo 2.599,-* 599,- 
(68760176)

2.599,-*

4 PEKÁČ, 
41X25,6X10 CM

599,-

5: Sada příborů „Alpha“, 60dílná, z ušlechtilé 
oceli 18/10, pro 12 osob, lze umývat v myčce nádobí, 
místo 4.299,-* 1.499,- (77170004)

60dílná sada
  

6: Kombinovaný servis „Larissa“, 42dílná sada, 
pro 6 osob, z porcelánu, vhodné do myčky nádobí 
i mikrovlnné trouby, místo 5.699,-* 1.699,- 
Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (75790028)

5.699,-*

6 KOMBINOVANÝ SERVIS, 
42DÍLNÁ SADA

1.699,-
BĚŽNÁ CENA: 2.799,-

cena pro majitele hit karty

6.299,-*

2 SADA HRNCŮ NA VAŘENÍ, 
5DÍLNÁ

2.999,-
52%
UŠETŘÍTE

 
42dílná sada 

4.299,-*

5 SADA PŘÍBORŮ 
„ALPHA“, 60DÍLNÁ

1.499,-
65%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

3: Koberec s vysokým vlasem „Sacramento“ 
design geometrických tvarů s různými barevnými 
akcenty, výška vlasu 15-25 mm, 100% polyester 
pro snadnou údržbu, cena za ks, 120x170 cm, místo 
3.499,-* 1.199,- 80x150 cm, místo 1.899,-* 699,- 
160x230 cm, místo 6.199,-* 1.999,- 
(32340182/60,54,64;0183/54,60,64)

3.499,-*

3 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, 120X170 CM

1.199,-

40.790,-*

5 ORIENTÁLNÍ KOBEREC, 
CCA 100X160 CM

9.999,-

Il
u

st
ra

čn
í f

ot
o

1: Koberce s vysokým vlasem „Gracia“, tyto krásné 
koberce v pastelových odstínech s výškou vlasu 
30 mm rozzáří každou místnost, ze 100% polypro-
pylenu snadného na údržbu, v různých barvách 
(77590276/60,54,63,61,64;0114/54,63,60-61,64;0116/54,63,60-61,64)

rozměr místo cena

80x150 cm 3.299,-* 899,-

kruhový tvar ø 120 cm 3.899,-* 999,-

133x190 cm 6.699,-* 1.999,-

160x230 cm 9.799,-* 2.699,-

4: Orientální koberec „Fantasia“, výjimečná krása 
z naší exkluzivní edice Alkatif Nomad, ručně vázaný 
ze 100% střižní vlny, senzační poměr ceny a kvality,
k dostání v mnoha různých barvách a vzorech 
(43450192/60,53,64,57,96)

rozměr místo cena

cca 70x140 cm 9.899,-* 1.999,-

cca 90x160 cm 14.299,-* 2.999,-

cca 80x200 cm 19.699,-* 2.999,-

cca 160x230 cm 37.190,-* 6.999,-

5: Orientální koberec „Ersari Prince“, ručně 
vázaný z vynikající, robustní přesto hedvábně lesklé 
střižní vlny v té nejlepší kvalitě (65770070/57,50,53,67,72)

rozměr místo cena

cca 60x90 cm 15.399,-* 3.399,-

cca 70x140 cm 25.499,-* 6.499,-

cca 170x240 cm 126.129,-* 24.999,-

cca 200x300 cm 168.249,-* 39.999,-

21.399,-*

4 ORIENTÁLNÍ KOBE-
REC, CCA 120X180 CM

3.999,-
81%
UŠETŘÍTE

2: Tkaný koberec „Rubin“, tento koberec je ozdo- 
bou každé místnosti, ze 100% speciálních vláken 
snadných na údržbu, cena za ks, 120x170 cm, 
místo 3.899,-* 999,- 80x150 cm, místo 2.399,-* 599,- 
160x230 cm, místo 7.799,-* 1.599,- 
(77590102/60,54,64;0092/54,60,64;0097/54,60,64)

3.899,-*

2 TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

999,-

5.599,-*

1 KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, 120X170 CM

1.499,-
73%
UŠETŘÍTE

doplňky, které  
zútulní váš domov
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.
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10: Závěsné svítidlo, kov v provedení matný  
nikl/sklo, 3xE14 max. 40 W, místo 4.799,-* 1.999,- 
vhodné pro světelné zdroje energetických tříd 
A++ až E1) (77960196/01)

4.799,-*

10 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA 80 CM

1.999,-

7: Série svítidel, kov v chromovém provedení/
kouřové nebo čiré sklo, závěsné svítidlo,  
1xE27 max. 60 W, Ø 30 cm, místo 2.999,-* 1.399,- 
stolní lampa, 1xE27 max. 60 W, Ø 24 cm,  
místo 2.999,-* 1.299,- vhodné pro světelné zdroje 
energetických tříd A++ až E1) (33300011/01-04)

2.999,-*

7 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 30 CM

1.399,-

2.999,-*

7 STOLNÍ LAMPA, 
VÝŠKA 51 CM

1.299,-

9: Závěsné svítidlo, kov v bílé nebo černé barvě, 
1xE27 max. 60 W, místo 3.199,-* 999,- vhodné pro světelné 
zdroje energetických tříd A++ až E1) (82270633/01-02)

6: Stolní lampa, keramika/látka, v černé nebo 
bílé barvě, 1xE14 max. 40 W, místo 719,-* 333,- 
vhodné pro světelné zdroje energetických tříd 
A++ až E1) (76940330/01-02)

719,-*

6 STOLNÍ LAMPA, 
VÝŠKA 29 CM

333,-

8: Série svítidel z kovu v černé nebo bílé barvě, 
1xE14 max. 40 W, výška 13,5 cm, místo 549,-* 249,- 
2xE14 max. 40 W, délka 25 cm, místo 899,-* 499,- 
4xE14 max. 40 W, délka 60,5 cm, místo 1.999,-* 899,- 
6xE14 max. 40 W, délka 145 cm, místo 2.299,-* 1.199,- 
vhodné pro světelné zdroje energetických tříd A++ až E1) 
(31510518/01-04;0517/01-04)

svítidlo, výška 13,5 cm, 
s vypínačem za 249,-

1.999,-*

8 SVÍTIDLO, 
DÉLKA 60,5 CM

899,-

11: Stojací lampa, kov v černé barvě/látka v bílé 
barvě/borovicové dřevo, 1x max. 60 W, Ø 45 cm, 
místo 2.999,-* 1.999,- vhodná pro světelné zdroje 
energetických tříd A++ až E1)

Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. 
(30660006/01)

2.999,-*

11 STOJACÍ LAMPA, 
VÝŠKA 158 CM

1.999,-
BĚŽNÁ CENA: 2.499,-

cena pro majitele hit karty

• nastavitelná ramena svítidla a bodovky 
• k dostání také v bílé barvě
  

3.199,-*

9 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 30 CM

999,-

68%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

Bytový textil

Ložní sada „Nicole“, potah ze 100% bavlny, výplň ze 100% polyesteru, kuličkové vlákno, polštář, 70x90 cm, 
místo 1.599,-* 599,- celoroční přikrývka, 140x200 cm, normální stupeň hřejivosti, místo 2.499,-* 899,- 
polštář pro spaní na boku, 40x140 cm, místo 1.399,-* 499,- polštář, 40x80 cm, místo 999,-* 399,- pod-
ložka na postel „Nicole“, 100% polyester, 90x200 cm, místo 999,-* 399,- 180x200 cm, místo 1.899,-* 799,- 
(31050011/01-02;0013/01;0014/01;0012/01-02)

1.599,-*

POLŠTÁŘ, 70X90 CM
599,-

1.099,-*

DEKA
399,-Dekorační polštář „Yvonne“ 

40x40 cm, 100% polyester, 
výběr ze 4 barev, místo 299,-** 99,- 
(76960051/01-04)

Saténové povlečení, 3dílné, 
70x90/140x200 cm, vč. povla-
ku na polštář 40x80 cm,  
100% bavlna, se zipem, 
místo 1.399,-* 499,- (81050150/01)

Saténové povlečení, 
70x90/140x200 cm, 
100% bavlna, se zipem, 599,- 
(66111059/01)

SATÉNOVÉ 
POVLEČENÍ

599,-

Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm, 
100% nejjemnější bavlněný satén, krásně se leskne, 
se zipem, výběr ze 2 barev, místo 1.399,-* 699,- 
(66110987/01-02)

1.399,-*

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ
699,-

vč. povlaku 

na polštář 

40x80 cm

2.499,-*

CELOROČNÍ PŘIKRÝVKA, 
140X200 CM

899,-
64%
UŠETŘÍTE

XXXL  
výběr barev

XXXL výběr barev

999,-*

POLŠTÁŘ, 40X80 CM
399,-

Deka „Mila“, 150x200 cm, 
100% polyakryl, výběr ze 3 barev, 
místo 1.099,-* 399,- (78040018/01-03)

vč. povlaku na 
polštář 40x80 cm
  

299,-**

DEKORAČNÍ 
POLŠTÁŘ

99,-
66%
UŠETŘÍTE

1.399,-*

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
3DÍLNÉ

499,-

64%
UŠETŘÍTEdoma si to zamilujete
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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3: Dekorační látka v šedé barvě, 
šířka 138 cm, cena za bm, místo 799,-* 249,- 
(47950016/02)

799,-*

3 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

249,-

5: Kulatá tyč, kompletní souprava, 2 drážky, vzhled 
ušlechtilé oceli, k dostání v různých rozměrech, 
cena za ks, délka 120 cm, místo 1.275,-* 349,- 
délka 160 cm, místo 1.599,-* 399,- délka 200 cm, 
místo 1.899,-* 499,- délka 240 cm, místo 2.399,-* 
599,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. 
(82640018/01-04)

kompletní sada vč. 
kroužků a posuvníku
  

k dostání v mnoha 
různých délkách
  

4: Hotový závěs k dostání ve 4 barvách, 
130x250 cm, cena za ks, 899,- (30210337/01-04)

4 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

899,-
1: Hotový závěs k dostání v různých barvách, 
135x245 cm, cena za ks, místo 499,-* 199,- 
(36440169/01-06)

1.275,-*

5 KULATÁ TYČ, 
DÉLKA 120 CM, CENA ZA KS

349,-
BĚŽNÁ CENA: 999,-

cena pro majitele hit karty

XXXL výběr barev

• vhodný pro všechny 
   kolejnice a garnýže 
• neprůhledná látka
  

neprůhledná dimout látka
  

• v krásných trendy barvách 
• vhodný pro všechny
   kolejnice a garnýže 
• průhledný hotový závěs
  

2: Dekorační látka v bílé barvě, šířka 
138 cm, cena za bm, místo 699,-* 199,- 
(47950012/01)

699,-*

2 DEKORAČNÍ LÁTKA, 
CENA ZA BM

199,-
71%
UŠETŘÍTE

• dimmout dekorační látka 
• zcela neprůhledná
  

499,-*

1 HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

199,-
60%
UŠETŘÍTE

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
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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 08. 07. do vyprodání zásob, nejdéle však do 21. 07. 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. 

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.

Dětský pokoj „Corinn“, břidlicová šedá/barva dubového dřeva, s povlakem melaminové pryskyřice, dětská postýlka „Corinn“, plocha lůžka 70x140 cm, přestavi-
telná na postel pro větší dítě, Š/V/H: 143,4/76,6/78,9 cm, přebalovací komoda, 3 zásuvky a 1 dvířka, Š/V/H: 109,9/94/52,4 cm, dětská šatní skříň, 3dveřová, Š/V/H: 
131,5/198/52,4 cm, místo 36.197,-* 16.999,- nástěnná police, Š/V/H: 90/13,9/21,6 cm, místo 2.699,-* 1.199,- nástěnná police, Š/V/H: 70/18,5/18,7 cm, místo 1.999,-* 999,- 
kojenecký regál se 4 otevřenými policemi, Š/V/H: 48,3/150,3/39,6 cm, místo 4.599,-* 1.999,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. (03450285/01,05-07)

Kombinovaná vysoká židle „Viki“ z přírodního 
buku, snadno přestavitelná na stůl a židličku, 
místo 2.249,-* 899,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: 
HPP792. (87980003/03,01)

Sada do dětské postýlky „Silberbär“, 4dílná, skládá 
se z nebes, povlečení 100x135 cm, 40x60 cm a manti-
nelu, bez dřevěných dílů, 100% bavlna, místo 3.599,-* 
1.199,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP792. 
(90320028/01)

Dětská kuchyň ze dřeva v bílé/červené barvě, 
se 6dílným příslušenstvím, 60x39x82 cm, 
místo 3.299,-* 1.499,- Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: HPP792. (41310001/01)

XXXL
HIT KARTA

36.197,-*

DĚTSKÝ POKOJ "CORINN" 
3DÍLNÝ

16.999,-
BĚŽNÁ CENA: 27.497,-

cena pro majitele hit karty

3.299,-*

DĚTSKÁ KUCHYŇ
1.499,-
BĚŽNÁ CENA: 2.469,-

cena pro majitele hit karty

3.599,-*

SADA DO DĚTSKÉ 
POSTÝLKY

1.199,-
BĚŽNÁ CENA: 2.499,-

cena pro majitele hit karty

2.249,-*

KOMBINOVANÁ 
VYSOKÁ ŽIDLE "VIKI"

899,-
BĚŽNÁ CENA: 1.099,-

cena pro majitele hit karty

6dílné příslušenství
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