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Vestavná kuchyně v černé barvě, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, 
skládá se z: kuchyňské linky, šířka cca 300 cm 
a vysoké skříně na spotřebiče, šířka cca 120 cm, 
místo 70.250,-* 34.999,- bez spotřebičů a osvětlení; 
dřez a armatura za příplatek (18710241/52)

XXXL novinka
 

-55%1)
na kuchyně na míru 
značek c’elina, novel 
a Dieter Knoll Collection 

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

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

70.250,-*

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

34.999,-
50%
UŠETŘÍTE

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 zprostředkova-
telem úvěru jako vázaný zástupce a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci po- 
skytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravi-
del stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto rekla-
mou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

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

0%  
FINANCOVÁNÍ

PLÁNOVÁNÍ 
KUCHYNÍ3D zdarma

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

*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 aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další 
slevy poskytnuty. Akce se nevztahuje na kuchyňské bloky a spotřebiče. Nabídka platí od pondělí do čtvrtka  
25. 03. - 28. 03. 2019 a 01. 04. - 04. 04. 2019. Sleva je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou 
uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Akce platí pouze v obchodních domech XXXLutz.
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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.

XXXL výběr předních stran

1

-55% na kuchyně na míru značek 
c’elina, novel a Dieter Knoll Collection 

1)

XXXL novinka
 

94.556,-*

2 ROHOVÁ KUCHYNĚ

39.999,-
57%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Click & Reserve

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

alternativní varianta v pískově šedé alternativní varianta v lávově černé

3: Vestavná kuchyně v kříšťálově bílé barvě  
s hedvábným leskem s prvky v dekoru dub  
sukový, velký výběr předních stran a korpusů  
za individuální cenu, plánovatelná podle přání, 
cca 418x225 cm, místo 215.890,-* 94.990,-  
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, dřez  
a armatura za příplatek (02100055/18)

2: Rohová kuchyně, beton v černém provedení/
kamenná šedá, velký výběr předních stran 
a korpusů za individuální cenu, cca 285x215 cm, 
místo 94.556,-* 39.999,- bez spotřebičů 
a osvětlení; zadní stěna, dřez a armatura 
za příplatek (04530667/47)

4: Kuchyňský blok, přední strany v alpské bílé 
barvě, korpus a pracovní deska z dubového  
dřeva, olejovaného, regál ve žluté barvě, velký 
výběr předních stran a korpusů za individuální 
cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené  
variantě, šířka cca 320 cm, místo 83.699,-* 
26.999,- bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, 
dřez a armatura za příplatek (04530813/90)

1: Vestavná kuchyně DK209
decentní a designová - vestavná kuchyně podle 
Vašich představ, s kuchyněmi značky Dieter 
Knoll si každý přijde na své (15660283/05)

215.890,-*

3 VESTAVNÁ KUCHYNĚ
94.990,-

56%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr předních stran

83.699,-*

4 KUCHYŇSKÝ BLOK
26.999,-

67%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr předních stran

LCZk0-LCZ04-9-k-02-03__@__2__@2__003   3 21.02.19   12:06



XXXL výběr předních stran

vysoký lesk
 

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

72.990,-*

1 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

39.999,-
45%
UŠETŘÍTE

19.999,-*

2 KUCHYŇSKÝ BLOK
11.499,-

-55% na kuchyně na míru značek 
c’elina, novel a Dieter Knoll Collection 

1)
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. 
Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce.
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Click & Reserve

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL výběr předních stran

XXXL výběr předních stran

1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo 
akčního a výprodejového zboží a zboží propagovaného  
v aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné  
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další 
slevy poskytnuty. Akce se nevztahuje na kuchyňské 
bloky a spotřebiče. Nabídka platí od pondělí do čtvrtka 
25. 03. - 28. 03. 2019 a 01. 04. - 04. 04. 2019. Sleva  
je počítána z původních prodejních cen (PPC), které jsou 
uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Akce platí pou-
ze v kamenných prodejnách. 

55 %
na kuchyně  
na míru značek 
c’elina, novel 
a Dieter Knoll 
Collection 

minus

1: Vestavná kuchyně v matné bílé barvě, 
pracovní deska tmavá keramika, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, 
cca 275x290x185 cm, místo 72.990,-* 39.999,- 
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna, dřez  
a armatura za příplatek (18710130/12)

2: Kuchyňský blok, přední strany v bílé 
barvě s vysokým leskem, korpus v bílé barvě, 
pracovní deska v dekoru stone dark, výška 
pracovního prostoru cca 90 cm, šířka  
cca 300 cm, místo 19.999,-* 11.499,-  
bez spotřebičů a osvětlení; zadní stěna,  
dřez a armatura za příplatek (08870140/02)

3: Vestavná kuchyně v bílé barvě, pracovní 
deska terrazzo v tmavé barvě, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, 
skládá se z: kuchyňské linky, šířka cca 330 cm 
a vysoké skříňky na spotřebiče vč. nástavce 
sloužícího jako jídelní stůl, šířka cca 300 cm, 
místo 76.100,-* 37.999,- bez spotřebičů  
a osvětlení; armatura a dřez za příplatek 
(18710130/33)

4: Kuchyňský blok ve světle šedé barvě 
v kombinaci vzhled betonu v grafitové šedé 
barvě, regál v modré barvě, velký výběr 
předních stran a korpusů za individuální cenu, 
šířka cca 340 cm, místo 47.674,-* 22.999,- 
bez spotřebičů; dřez, armatura a zadní stěna 
za příplatek (22370073/28)

XXXL novinka
 

 vč. nástavce sloužícího 
jako jídelní stůl 

XXXL novinka
 

76.100,-*

3 VESTAVNÁ KUCHYNĚ

37.999,-
50%
UŠETŘÍTE

47.674,-*

4 KUCHYŇSKÝ BLOK
22.999,-

51%
UŠETŘÍTE

XXXL financování

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 pro-
dejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zástupce 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.

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

1)
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Dřezová baterie XR-800 z chromu, otočná hlavice, 
vysokotlaká, místo 2.660,-* 999,- (11180100/01)

Dřezová baterie XR-810 z chromu, otočná hlavice, 
vysokotlaká, místo 2.996,-* 1.199,- (11180100/03)

Dřezová baterie XR-815 v chromové barvě, otočná 
hlavice, místo 3.360,-* 1.399,- (11180100/04)

Dřezová baterie XR-805 z chromu, s vytahovací 
sprchou, vysokotlaká, místo 3.500,-* 1.599,- (11180100/02)

Dřezová baterie SY97134 CR z chromu, otočná hlavice 
a průtokový regulátor, tlakuvzdorná, místo 4.453,-* 
2.199,- (17290028/02)

Dřezová baterie SY97137/1 CR z chromu, tlakuvzdorná, 
otočná hlavice, místo 6.162,-* 2.999,- (17290028/04)

Vestavný dřez Basic 480, 1350044 z ušlechtilé oceli, 
místo 2.943,-* 1.399,- (01130038/05)

Dřez ISAR D-100 v bílé barvě, odolný proti 
poškrábání, tepelně odolný, místo 6.993,-* 3.499,- 
(01130193/19)

Dřez Legra 45S, 522201 v antracitové barvě, k dostání 
za stejnou cenu také v metalické hliníkové, bílé a šam-
paňské barvě, místo 7.020,-* 4.699,- (17630599/07-08,10-11)

Dřez Blancoandano 500U, 522967 z ušlechtilé oceli 
v hedvábném lesku, místo 9.900,-* 6.999,- (17630029/03)

Dřez Blanco Zia 5S, 520512 v tmavě šedé barvě, 
k dostání za stejnou cenu také v šampaňské barvě, 
místo 7.990,-* 4.999,- (17630016/01,05)

Dřez Flex Pro 45S, 521007 z ušlechtilé oceli, 
bez povrchové úpravy, reverzibilní, vč. odtokové 
soupravy, místo 2.740,-* 1.599,- (17630002/01)

3.360,-*

DŘEZOVÁ BATERIE
1.399,-

2.740,-*

DŘEZ
1.599,-

9.900,-*

DŘEZ
6.999,-

zdarma 3D 
plánování kuchyní
díky XXXL profesionálnímu programu 
pro plánování kuchyní!
Domluvte si osobní poradenskou schůzku 
na našich stránkách www.xxxlutz.cz nebo 
telefonicky na některé 
z našich filiálek 
(Praha Černý Most: 
225 286 420,  
Praha Stodůlky: 
230 200 420, 
Brno: 518 704 420) 

-55 %
na kuchyně na míru 
značek c’elina, novel  
a Dieter Knoll Collection 
Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Mimo akčního a výprodejového zboží  
a zboží propagovaného v aktuální reklamě. Platí jen pro nově uskutečněné  
objednávky, po uplatnění slevy nemohou být žádné další slevy poskytnuty. Akce  
se nevztahuje na kuchyňské bloky a spotřebiče. Nabídka platí od pondělí do čtvrtka  
25. 03. - 28. 03. 2019 a 01. 04. - 04. 04. 2019. Sleva je počítána z původních pro-
dejních cen (PPC), které jsou uvedené u zboží v prodejně i na internetu. Akce platí 
pouze v kamenných prodejnách. 

7.990,-*

DŘEZ
4.999,-

2.943,-*

VESTAVNÝ DŘEZ
1.399,-

4.453,-*

DŘEZOVÁ BATERIE
2.199,-

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Spektrum dostupných energetických tříd u digestoře A+ až F, bližší informace na straně 8. 
Spektrum dostupných energetických tříd u domácích chladicích zařízení, trub, praček a myček na nádobí A+++ až D, bližší informace na straně 8. 

2.660,-*

DŘEZOVÁ BATERIE

999,-
62%
UŠETŘÍTE

6.993,-*

DŘEZ

3.499,-
49%
UŠETŘÍTE

XXXL novinka
 

XXXL novinka
 

2.996,-*

DŘEZOVÁ BATERIE
1.199,-

XXXL novinka
 

3.500,-*

DŘEZOVÁ BATERIE
1.599,-

XXXL novinka
 

6.162,-*

DŘEZOVÁ BATERIE
2.999,-

XXXL novinka
 

7.020,-*

DŘEZ
4.699,-

XXXL financování

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 cel-
kem 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 zástupce 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.

0% bez hotovosti 
a bez navýšení

Váš nákup splácíte ve 20 pravidelných 
měsíčních splátkách.

Dřezy a baterie
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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.

Vestavná trouba EOB3400BAX
• energetická třída A1)

• ušlechtilá ocel
• vnitřní objem (l): 74
• počet funkcí: 10
• elektronické funkce: akustický 

signál, trvání, konec, minuta, čas 
• místo 8.929,-* 6.690,- (16990281/01)

Vestavná trouba 
EOB3450AAX
• energetická třída A1)

• kovové provedení
• elektronické hodiny
• objem 74 l
• 9 programů 
• místo 10.576,-* 7.799,- 

(16990090/02)

Mikrovlnná trouba EMT25207OX
• ušlechtilá ocel
• s fukcí grilu
• LED displej
• vč. otočného talíře
• automatické programy vaření 
• místo 8.812,-* 6.490,- (16990059/04)

Lednička ENN2841AOW
• energetická třída A+1)

• užitný objem 200/63 l
• výška zadní stěny cca 177 cm
• v bílé barvě
• 4 vložené skleněné police
• vnitřní LED osvětlení 
• místo 17.635,-* 12.990,-  

(16990030/02)

Myčka nádobí ESL8345RO
• energetická třída A+++1)

• plně integrovatelná
• 6 programů
• 15 sad nádobí
• předvolba startu 
• místo 17.635,-* 12.990,- (16990016/04)

Digestoř OV680GX
• energetická třída D1)

• šířka cca 60 cm
• kov/sklo
• 4 programy
• hlučnost na maximálním stupni výkonu: 62 dB 
• 7.999,- (18870074/02)

Vestavná trouba VT658BX
• energetická třída A+1)

• zamačkávací osvětlené knoflíky
• dotykové ovládání
• 11 funkcí
• nerezový povrch
• trojité sklo
• Eco clean: funkce samočištění 

trouby 
• 8.990,- (18870075/01)

8.929,-*

VESTAVNÁ TROUBA
6.690,-

XXXL novinka
 

DIGESTOŘ
7.999,-

17.635,-*

LEDNIČKA

12.990,-
26%
UŠETŘÍTE

Indukční varná deska EIV654
• šířka cca 60 cm
• zóny s Power-Boost funkcí
• detekce hrnců a pánví
• automatické rychlé zahřívání
• dětská pojistka 
• místo 18.812,-* 13.999,- 

(16990195/01)

VESTAVNÁ TROUBA

8.990,-

10.576,-*

VESTAVNÁ TROUBA
7.799,-

XXXL novinka
 

8.812,-*

MIKROVLNNÁ TROUBA
6.490,-

18.812,-*

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
13.999,-

XXXL novinka
 

XXXL novinka
 

XXXL novinka
 

XXXL novinka
 

17.635,-*

MYČKA NÁDOBÍ
12.990,-

Vestavné kuchyňské spotřebiče

LCZk0-LCZ04-9-k-06-07__@__2__@2__007   7 21.02.19   12:05
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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. 1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 8.

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.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

Koupelna, 3dílná, v bílé barvě s vysokým leskem, skládá se ze: spodní skříňky pod umyvadlo vč. umyvadla 
z minerálního kompozitu a zrcadlové skříňky vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++1), 
šířka cca 100 cm, místo 44.523,-* 14.999,- boční skříňky, šířka cca 40 cm, místo 13.944,-* 5.999,- boční 
skříňky, šířka cca 40 cm, místo 13.944,-* 5.499,- armatura za příplatek (04610003/09,04-05)

Koupelna, přední strany v lesklé bílé barvě, korpus v dekoru dub riviera, skládá se z: 
midi skříňky, šířka cca 33 cm, místo 3.904,-* 1.299,- spodní skříňky pod umyvadlo, šířka cca 62 cm, 
místo 2.176,-* 799,- zrcadlové skříňky vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída A - A++1), 
šířka cca 62 cm, místo 5.440,-* 1.999,- umyvadlo, držák na ručník a armatura za příplatek (19770252/01-02,04)

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

Koupelna v dekoru modřín  
sibiu s prvky v dekoru světlý  
dub san remo, skládá se z:  
vysoké skříňky, Š/V/H:  
cca 38/190/32 cm, místo 3.599,-* 1.999,- 
spodní skříňky pod umyvadlo,  
Š/V/H: cca 80/66/32 cm, místo 2.730,-* 
1.299,- zrcadla, cca 80x70 cm,  
místo 1.890,-* 999,- závěsné skříňky, 
Š/V/H: cca 38/70/24 cm, místo 1.580,-* 
799,- boční skříňky, Š/V/H:  
cca 38/82/32 cm, místo 1.950,-* 1.199,-  
umyvadlo a armatura za příplatek 
(08870138/01-05)

1.580,-*

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
799,-

2.730,-*

SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO

1.299,-
52%
UŠETŘÍTE

5.440,-*

ZRCADLOVÁ SKŘÍŇKA
1.999,-

lesklé 
provedení

 

44.523,-*

KOUPELNA, 3DÍLNÁ

14.999,-
66%
UŠETŘÍTE

2.176,-*

SPODNÍ SKŘÍŇKA 
POD UMYVADLO

799,-
63%
UŠETŘÍTE

3.904,-*

MIDI SKŘÍŇKA
1.299,-

3.599,-*

VYSOKÁ SKŘÍŇKA
1.999,-

1.890,-*

ZRCADLO
999,-

1.950,-*

BOČNÍ SKŘÍŇKA
1.199,-

XXXL novinka
 

vysoký lesk
 

vč. umyvadla z minerálního 
kompozitu

 

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

 

13.944,-*

BOČNÍ SKŘÍŇKA
5.999,-

13.944,-*

BOČNÍ SKŘÍŇKA
5.499,-
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