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

MEB591.
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vč. skleněné desky

65%

UŠETŘÍTE

28.599,-*

9.999,-

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, Š/V/H: cca 90/60/60 cm, vč. skleněné
desky v černé barvě a vč. podložek ve světle šedé barvě, místo 28.599,-*
9.999,- (21700018/09)

ZAHRADNÍ SESTAVA

se skleněnou deskou
možnost nastavení
opěradla do několika poloh
sklápěcí

1.599,6.339,-*

3.999,10.539,-*

KOMODA

Komoda, umělé pletivo v barvě coffeemix, konstrukce z oceli,
se 2 dvířky a skleněnou deskou, Š/V/H: cca 84/90/50 cm,
místo 10.539,-* 3.999,- (26720036/02)
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CENA ZA ZAHRADNÍ
SKLÁPĚCÍ ŽIDLI

Zahradní sklápěcí židle, konstrukce z hliníku, umělé pletivo
v měděné/hnědé barvě, područky z eukalyptového dřeva
s certifikací FSC, možnost nastavení opěradla do několika poloh,
cena za ks, místo 6.339,-* 1.599,- (25890025/02)

*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 16. 05. - 19. 05. 2019 a 23. 05. - 26. 05. 2019. Sleva je počítána z původních
prodejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu.

799,1.599,-*

PLÁŽOVÉ KŘESLO

Plážové křeslo, konstrukce z topolového dřeva, sklápěcí, potah
z polyesteru s motivem listů, max. nosnost do 120 kg, místo 1.599,-*
799,- (26720127/04)

-50% na zahradní nábytek
1)

4.999,14.284,-*

1 ZAHRADNÍ STŮL

roztažitelný do 200 cm

masivní dřevo

možnost nastavení
opěradla do několika poloh

55%

UŠETŘÍTE

4.463,-*

1.999,-

1 CENA ZA SKLÁPĚCÍ ŽIDLI

ní
Se z ó n í
ž
z bo

p o u ze ní
prodá
do v y b!
z áso

4dílná sestava

7.199,-*

2.299,3 SKLÁPĚCÍ STŮL

vč. podložek

Zahradní nábytek
masivní dřevo

5.999,12.499,-*

699,1.789,-*

sklápěcí

2 ZAHRADNÍ SESTAVA,
4DÍLNÁ

3 CENA ZA SKLÁPĚCÍ ŽIDLI

6.999,12.190,-*

4 ZAHRADNÍ
STŮL

6.095,-*

50%

UŠETŘÍTE

2.999,-

4 ZAHRADNÍ LAVICE

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

599,1.784,-*

5 RELAXAČNÍ LEHÁTKO

02 / 03

4.999,9.645,-*

6 ZAHRADNÍ
STŮL

ní
Se z ó n í
ž
z bo

p o u ze ní
prodá
do v y b!
z áso

60%

UŠETŘÍTE

2.499,-*

999,-

6 CENA ZA STOHOVATELNOU ŽIDLI

vč. stříšky

vč. sedáků
a opěradlových
polštářů

3.570,-*

1.299,8 SKLÁDACÍ LEHÁTKO

35.719,-*

63%

UŠETŘÍTE

12.999,-

4.469,-*

66%

UŠETŘÍTE

1.499,-

7 ZAHRADNÍ SESTAVA

9 CENA ZA SLUNEČNÍK

(26720213/01-02,04)

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

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

LCZ05-9-g

1: Zahradní sestava z masivního eukalyptového dřeva s certifikací FSC v barvě teakového dřeva, skládá se ze: sklápěcí židle, možnost nastavení opěradla do několika poloh,
cena za ks, místo 4.463,-* 1.999,- zahradního stolu, cca 150x100 cm, roztažitelný do 200 cm, místo 14.284,-* 4.999,- dekorační polštáře za příplatek (27500027/02,17) 2: Zahradní
sestava, 4dílná, masiv dřeva akácie lakovaný v barvě teakového dřeva, vč. podložek v přírodní barvě, skládá se ze: 2 křesel, 2místné lavice a stolu, místo 12.499,-* 5.999,dekorační polštáře za příplatek (27500037/09) 3: Balkónová sestava z teakového dřeva v přírodní barvě, skládá se ze: sklápěcí židle, cena za ks, místo 1.789,-* 699,- sklápěcího
stolu, cca 70x70 cm, místo 7.199,-* 2.299,- sedáky za příplatek (19050001/02,07) 4: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku v antracitové barvě, skládá se ze: zahradního stolu,
deska z polywoodu v šedé barvě ve starožitném vzhledu, vzhled dřeva, D/Š cca: 210/100 cm, místo 12.190,-* 6.999,- zahradní lavice, vzhled dřeva, Š/V/H: cca 160/44/36 cm,
cena za ks, místo 6.095,-* 2.999,- (07610018/07,09) 5: Relaxační lehátko, konstrukce z ocelových trubek s nátěrem ve stříbrné barvě, látkový potah v pepřové barvě,
Š/V/H: cca 58/96/145 cm, místo 1.784,-* 599,- (26720022/35) 6: 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, cena za ks, místo 2.499,-* 999,- zahradního stolu, deska z polywoodu v šedé barvě, Š/V/H: cca 150/72/90 cm, místo 9.645,-*
4.999,- dekorační polštář za příplatek (00360002/01,07) 7: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku v antracitové barvě, vč. sedáků a opěradlových polštářů v přírodní barvě,
skládá se ze: 3místné lavice s područkami, Š/V/H: cca 192/62/69 cm, 2místné lavice s odkládací částí, Š/V/H: cca 150/62/69 cm, vč. zahradního stolu s deskou z polywoodu,
Š/V/H: cca 62/34/62 cm, místo 35.719,-* 12.999,- dekorační polštář za příplatek (00620001/19) 8: Skládací lehátko, konstrukce z hliníku ve stříbrné barvě, látkový potah v pepřové
barvě, s komfortní výškou a šířkou, vč. stříšky, Š/V/H: cca 60/32/195 cm, max. nosnost do 120 kg, místo 3.570,-* 1.299,- (26720022/36) 9: Slunečník, konstrukce z hliníku/oceli,
potah z polyesteru v šedohnědé, žlutozelené nebo ve světle modré barvě, s kovovým křížovým podstavcem, Ø cca 300 cm, cena za ks, místo 4.469,-* 1.499,- bez spodního závaží

2.999,6.159,-*

1 ZAHRADNÍ STŮL

stohovatelné

5.555,-

ní
Se z ó n í
zboouzže

699,1.734,-*

1 ZVÝHODNĚNÁ CENA: 4X ŽIDLE A STŮL

p
ní
p ro d á
do v y b!
o
s
zá

1 CENA ZA STOHOVATELNOU
ŽIDLI

se skleněnou deskou

vč. podložek

7.999,19.699,-*

5dílná sestava

3 ZAHRADNÍ SESTAVA,
5DÍLNÁ

vč. podložek

vč. podložek

se skleněnou deskou
se skleněnou deskou
44.645,-*

14.990,-

5.555,14.290,-*

2 ZAHRADNÍ SESTAVA, VČ. STOLU

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.
spektrum energetických tříd pro
osvětlení

digestoře

ledničky,
trouby
a myčky
nádobí

XXXL DOMY NÁBYTKU.
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

04

Všechny nabídky platí od 13. 05. do vyprodání zásob, nejdéle však do 26. 05. 2019. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Chyby na letácích, meziprodej a změna modelu
vyhrazeny. Všechny výrobky mohou být vydány pouze v limitovaném množství. Výrobky z reklamní nabídky nemusí být vystaveny ve všech obchodních domech XXXLutz. Přesné rozměry a návody na údržbu jsou
k dostání v obchodním domě. Impressum: Vydavatel a nakladatel: XLMX obchodní s.r.o. *Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce.

©XXXLutz Marken GmbH LCZ05-9-g

1: Zahradní sestava, konstrukce z oceli, umělé pletivo v hnědé barvě, skládá se ze: zahradního stolu s 5 mm skleněnou deskou, Š/V/H: 140/72/80 cm, místo 6.159,-* 2.999,- stohovatelné židle, max. nosnost do 120 kg, cena za ks,
místo 1.734,-* 699,- sedáky za příplatek (26720117/07;07830004/01) 2: Zahradní sestava, konstrukce z hliníku, umělé pletivo v tmavě šedé barvě, skládá se ze: 2x 2místné lavice s područkami, Š/V/H: 139/63/76 cm, taburetu, Š/V/H: 72/33/72 cm,
stolu se skleněnou deskou, Š/V/H: 61/37/61 cm, rozměr jak je vyobrazeno cca 211x215 cm, vč. podložek v šedé barvě, místo 44.645,-* 14.990,- dekorační polštáře za příplatek (21700021/09) 3: Zahradní sestava, 5dílná, umělé pletivo
v cappuccino barvě, konstrukce z ocelových trubek s práškovým nástřikem, vč. podložek v šedé barvě, skládá se ze: 2 křesel, 2 taburetů a stolu se skleněnou deskou, cca 120x60 cm, místo 19.699,-* 7.999,- (26720092/09) 4: Zahradní sedací
souprava, konstrukce z hliníku, umělé pletivo v šedé barvě, vč. podložek v šedé barvě, boční rozměr cca 173x120 cm a zahradní stůl se skleněnou deskou, místo 14.290,-* 5.555,- (18320002/09)

LCZg0-LCZ05-9-g

4 ZAHRADNÍ SEDACÍ SOUPRAVA,
VČ. STOLU

