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na celý 
váš nákupK XXXLutz pospíchejte...

Slevy jako sen

Sada příborů „Athene“, 60dílná, pro 12 osob, 
z leštěné ušlechtilé oceli,  místo 1.299,-* 499,- 
(87810002)

1.299,-*

SADA PŘÍBORŮ, 
60DÍLNÁ

499,-

 
60dílná sada 

Zrcadlo ve starožitném 
stříbrném provedení, 
cca 38x126 cm, 
místo 1.209,-* 239,- 
(28180005/01)

1.209,-*

ZRCADLO

239,-
80%
UŠETŘÍTE

LED páska z plastu, 12,6 W LED-RGB/240 lm, 
místo 699,-* 249,- energetická třída A++ až A2), za-
budovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit. Pro 
nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. (81810232/02)

nastavení barev 
prostřednictvím 
dálkového ovládání

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

699,-*

LED PÁSKA, DÉLKA 300 CM
249,-
BĚŽNÁ CENA: 399,-

cena pro majitele hit karty

poukaz na příští nákup
-25%1)

Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech.

platí téměřna všechny naše značky nebo

ČT

ZÁŘÍ

12.
NE

ZÁŘÍ

15.až

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva platí na původní prodejní ceny po slevě. 
Kromě akčního, výprodejového zboží a zboží propagovaného v naší aktuální reklamě. Nevztahuje se na sortiment kuchyní, autosedačky, dětské kočárky,  
žárovky, podlahy, zboží označené Online Only a značky Stokke, JOOP!, Hülsta, Carryhome, HOM `IN, Time Your Style, Villeroy & Boch, Lindt a BIOHORT 
GMBH. Platí jen pro nově uskutečněné objednávky. Slevu nelze kombinovat s jinými akcemi. Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech při nákupu 
nad 2.000,- Kč. Pro uplatnění slevy kontaktujte XXXL odborné poradce. Akce platí 12. - 15. 09. 2019 a 19. - 22. 09. 2019. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: 
AKCE992. 2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.cz

ONLINE

1)
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Ilustrační fotografie. Nabídka restaurace platí od 09. 09. do 22. 09. 2019. Pouze 1 porce na osobu. Do vyprodání zásob. Brno otevírací doba 
restaurace Po-Ne 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně do 19:00 hod.) Praha Stodůlky otevírací doba restaurace Po-Ne 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně 
do 19:00 hod.) Praha Černý Most otevírací doba restaurace Po-Čt 11:00 - 19:30 hod. (kuchyně do 19:00 hod.), Pá-Ne 11:00 - 20:30 hod. 
(kuchyně do 20:00 hod.)

platí téměřna všechny naše značky

na celý 
váš nákup-15%

1)

Dětská postýlka - kompletní sada „Star“ z bukového 
dřeva v bílé barvě, vč. matrace, ložního prádla, mantine-
lu, nebes a tyče na nebesa, přestavitelná na postel pro 
větší dítě, 70x140 cm, místo 7.799,-* 3.699,- Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: HPP992. (87980005/02)

7.799,-*

DĚTSKÁ POSTÝLKA - 
KOMPLETNÍ SADA

3.699,-
BĚŽNÁ CENA: 5399,-

cena pro majitele hit karty

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

129,-**

89,-

129,-**

89,-

159,-**

89,-

159,-**

89,-

229,-**

159,-

229,-**

159,-

59,-**

39,-

Brownie, nahřátý čokoládový koláč 
s vanilkovou zmrzlinou a domácí šlehačkou

Kachní stehno s červeným zelím 
a bramborovými šiškami

Kachní stehno s červeným zelím 
a bramborovými šiškami

Smažená treska tmavá s bramborovým 
salátem, tatarská omáčka

Smažená treska tmavá s bramborovým 
salátem, tatarská omáčka

Špecle se sýrem, špecle s horským sýrem 
a restovanou cibulí

Špecle se sýrem, špecle s horským sýrem 
a restovanou cibulí

poukaz na příští nákup
-25%1)

Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech. nebo

na vybraný 
zahradní 
nábytek

až minus

74%
2)

2) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny. Platí  
od 09. 09. do 22. 09. 2019 v obchodních domech XXXLutz. 
Sleva se nevztahuje na značku BIOHORT GMBH.

K XXXLutz pospíchejte...

ČT

ZÁŘÍ

12.
NE

ZÁŘÍ

15.až

1) Bližší informace 
na straně 1.
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2019

Platí
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Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Platí

od 09. 09. 

do 22. 09. 

2019
Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Platí

od 09. 09. 

do 22. 09. 

2019
Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Platí

od 09. 09. 

do 22. 09. 

2019
Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Platí

od 09. 09. 

do 22. 09. 

2019
Předložte při objednání. Ilustrační foto.

Platí

od 09. 09. 

do 22. 09. 

2019
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce.
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1) Bližší informace na straně 1. 2) Přímou platbu a délku splácení si volíte sami. Zvolte si optimální kombinaci mezi výší přímé platby a počtem pravidelných měsíčních splátek (20, 25, 30, 35 a 40 měsíců). Výše úvěru  
od 2 000 do 400 000 Kč.Příklad splácení: cena zboží 10 000 Kč s přímou platbou 0 Kč. Výše úvěru 10 000 Kč, počet měsíčních splátek 25, výše měsíční splátky 444 Kč, za úvěr celkem zaplatíte 11 100 Kč, roční úroková 
sazba 9,83 %, RPSN 10,29 %, úvěr bez pojištění schopnosti splácet. Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank! by Cetelem). Tento prodejce  
je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zprostředkovatel a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených  
v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

3.332,-*

3 KONFERENČNÍ STOLEK, 
Ø CCA 40 CM

1.199,-

masivní 
dub divoký
  

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,-* 36.999,- a sedací souprava s potahem z pravé kůže  
v šedé barvě, vč. nastavitelné hloubky sedáku, cca 195x309 cm, místo 117.024,-* 44.999,- rozkládací funkce, nastavitelné záhlaví, úložný prostor, sklopná funkce, nastavi-
telná područka, taburet, doplňkový nábytek a polštáře za příplatek (07110067/01;25070083/01) 2: Relaxační křeslo, sedák a opěradlo s potahem z pravé kůže ve světle hnědé 
barvě, korpus s potahem se vzhledem kůže, vč. manuálního nastavení relaxační funkce a nastavitelného záhlaví, místo 23.499,-* 9.999,- (26240004/01) 3: Konferenční 
stolek, masivní dub divoký, olejovaný, Ø cca 40 cm, výška cca 30 cm,  místo 3.332,-* 1.199,- 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) 4: Sedací souprava s potahem z pravé kůže, velký výběr látek a kůží za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově  
obrácené variantě, cca 270x216 cm, místo 66.552,-* 25.999,- rozkládací funkce a úložný prostor za příplatek (05520402/01-02)

rozkládací funkce 
za příplatek

úložný prostor 
za příplatek

vč. nastavitelné 
hloubky sedáku

alternativní varianta 
za 44.999,-

nastavitelné záhlaví 
za příplatek

vč. nastavitelného 
záhlaví

23.499,-*

2 RELAXAČNÍ KŘESLO
9.999,-

XXXL výběr látek

sedák a opěradlo 
s potahem z pravé kůže
  

 
vč. relaxační 
funkce 

pravá 
kůže
  

XXXL výběr látek a kůží

66.552,-*

4 SEDACÍ SOUPRAVA
25.999,-

60%
UŠETŘÍTE

včetně 
• nastavitelné hloubky sedáku 
• bederních polštářů
  

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

2)

1 SEDACÍ SOUPRAVA

99.552,- *
36.999,-25 x 1.643,-NA SPLÁTKY 2)

62%
UŠETŘÍTE

bydlete pohodlně 
a trendy
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24. 3) Bližší informace na straně 3.

1: Ložnice z částečného masivu dubového dřeva, skládá se z: postelové sestavy, záhlaví s potahem se vzhledem kůže v šampaňské barvě, plocha lůžka  
cca 180x200 cm a 2 nočních stolků, Š/V/H: cca 60/48/43 cm, místo 37.664,-* 14.999,- skříně se skládacími dveřmi, přední skleněná strana v šampaňské barvě,  
se 6 dveřmi, vč. 6 zásuvek, Š/V/H: cca 300/216/58 cm, místo 71.896,-* 27.999,- bez osvětlení; doplňkový nábytek, panel nad noční stolek, paspartový rám, matrace,  
lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (04420043/08,07) 2: Ložnice, skládá se ze: skříně 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,- postele z trámů, masivní bukové dřevo, přírodní,  
olejované, se záhlavím, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 43.998,-* 12.222,- zásuvky pod postel se soft close systémem, Š/V/H: cca 145/24/77 cm, místo 9.999,-* 2.999,- 
nočního stolku s 1 zásuvkou a 1 odkládací policí, Š/V/H: cca 50/43/38 cm, místo 6.642,-* 2.222,- bez osvětlení; paspartový rám, doplňkový nábytek, matrace, lamelový 
rošt, lůžkoviny a dekorace za příplatek (05310131/04;24180002/01-03) 3: Ložnice v dekoru buk/bílá barva, korpus v dekoru buk, skládá se ze: skříně s posuvnými dveřmi  
vč. 10 vložených polic a 1 šatní tyče, Š/V/H: cca 270/225/61 cm, místo 20.900,-* 8.999,- paspartového rámu, cca 276x228 cm, místo 3.824,-* 1.499,- postele vč. nevyměni-
telného LED osvětlení v záhlaví, energetická třída A - A++2) a 2 zásuvek pod postel, s komfortní výškou, plocha lůžka cca 180x200 cm, místo 8.990,-* 3.999,- a 2 nočních 
stolků, Š/V/H: cca 46/56/41 cm, místo 3.450,-* 1.699,- doplňkový nábytek, matrace, lamelový rošt, dekorace a lůžkoviny za příplatek (25220144/01,03,05-06)

48.213,-*

2 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 306 CM

16.999,-

43.998,-*

2 POSTEL Z TRÁMŮ, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

12.222,-

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

  

8.990,-*

3 POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 180X200 CM

3.999,-XXXL výběr látek  
vč. 2 zásuvek pod postel 

20.900,-*

3 SKŘÍŇ S POSUVNÝMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 270 CM

8.999,-

masivní dřevo
  

vč. zásuvky

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

3 )

domov s duší, která sluší
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 
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Nakupte s XXXL  
hit kartou  
výhodněji!

www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji

4: Lamelový rošt s 28 lamelami a vnitřními kaučukovými pouzdry, vč. zpevňujícího středového pásu a nasta-
vení tvrdosti v bederní části, 90x200 cm, místo 2.200,-* 899,- (05590001/01) 5: Lamelový rošt s 27 lamelami  
s dvojitými pouzdry, nastavitelná středová zóna pro vynikající komfort, výška roštu cca 7 cm, 90x200 cm, 
místo 4.048,-* 1.799,- (26380261/01) 6: Rolovací matrace MINI, 12 cm vysoká pěna, snadno přenosná,  
potah odnímatelný pomocí zipu a s možností praní do 60 °C, 90x200 cm, místo 2.287,-* 999,- Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: HPP992. (04480160/01) 7: Sendvičová matrace KOMFORT 100 s jádrem z látkové 
pěny a visco jádra, 7 ergonomických zón pro dokonalé přizpůsobení těla, vhodná pro alergiky, odníma-
telný potah pomocí zipu lze prát do 60 °C, 90x200 cm,  místo 5.990,-* 2.499,- (04780003/01-02) 8: Pěno-
vá matrace XXL, velmi stabilní s nosností do 200 kg, dvě vnější jádra ze studené pěny a 12 cm vysoká 
speciálně tvarovatelná pěna určená pro osoby s vyšší hmotností, vysoce kvalitní dvojitý potah prošitý  
klimatickým vláknem z materiálu testovaného na obsah škodlivin a snímatelný na zip s možností praní  
do 60 °C, 90x200 cm, místo 10.998,-* 4.444,- (04480358/02) 9: Matrace TFK Cool, 7zónová taštičková matrace  
s pružinovým jádrem, antibakteriální, odnímatený potah prostřednictvím zipu lze prát do 40 °C, 90x200 cm, 
místo 14.566,-* 6.666,- (04780020/01)

4.048,-*

5 LAMELOVÝ ROŠT
1.799,-

průřez

10.998,-*

8 MATRACE
4.444,-

maximální zatížení do 200 kg
  

XXXL novinka
  

71.896,-*

1 SKŘÍŇ SE SKLÁDACÍMI 
DVEŘMI, ŠÍŘKA CCA 300 CM

27.999,-

 
vč. 2 nočních stolků 

2.287,-*

6 ROLOVACÍ MATRACE
999,-
BĚŽNÁ CENA: 1.799,-

cena pro majitele hit karty

14.566,-*

9 MATRACE
6.666,-

www.hitkarta.cz

1 POSTELOVÁ SESTAVA, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

37.664,- *
14.999,-25 x 666,-NA SPLÁTKY 3)

60%
UŠETŘÍTE

2.200,-*

4 LAMELOVÝ ROŠT
899,-

59%
UŠETŘÍTE

5.990,-*

7 SENDVIČOVÁ MATRACE
2.499,-

58%
UŠETŘÍTE

poukaz na příští nákup
-25%1)

Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech.

na celý 
váš nákup

K XXXLutz pospíchejte...

platí téměřna všechny naše značky

1)

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

s XXXL hit kartou výhodněji
XXXL
HIT KARTA

Ložnice v bílé barvě s vysokým leskem, skládá se z: postele, kovové nohy v šedé barvě, se záhlavím, plocha lůžka cca 90x200 cm, místo 9.938,-* 3.999,- nočního stolku  
se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 55/41/44 cm, místo 3.843,-* 1.499,- regálu se 3 posuvnými dvířky, Š/V/H: cca 90/188/40 cm, místo 9.673,-* 3.799,- psacího stolu se 3 zásuvka-
mi a 1 odkládací policí, cca 110x60 cm, místo 7.288,-* 2.799,- skříně s posuvnými dveřmi, úchyty z kovu, se 2 dvířky a 2 vloženými policemi, Š/V/H: cca 151/200/63 cm,  
místo 18.285,-* 6.666,- komody se 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 85/88/44 cm, místo 8.348,-* 2.999,- dekorace, lůžkoviny, doplňkový nábytek, lamelový rošt a matrace  
za příplatek (25930018/01,10,02-03,06-07)

7.288,-*

PSACÍ STŮL
2.799,-

18.285,-*

SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, 
ŠÍŘKA CCA 151 CM

6.666,-9.673,-*

REGÁL
3.799,-

3.843,-*

NOČNÍ STOLEK
1.499,- 8.348,-*

KOMODA
2.999,-

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. Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: HPP992. (02410017/01)

vč. výsuvného 
psacího stolu
  

Pokoj pro mladé, 5dílný, v bílé barvě, přední strany v dekoru dub kraft, skládá  
se ze: šatní skříně, 3dveřová, postele, plocha lůžka cca 120x200 cm, psacího stolu 
a 2 závěsných dílů, Š/V/H: cca 382/199/55-215 cm, místo 30.212,-* 9.999,- matrace, 
lamelový rošt, lůžkoviny a dekorace za příplatek (05890003/01)

30.212,-*

POKOJ PRO MLADÉ, 
5DÍLNÝ

9.999,-

5dílná sada
  

Postel boxspring s látkovým potahem v šedé/bílé barvě, vč. záhlaví, 
bonelové matrace s pružinovým jádrem a topperu ze studené pěny, plocha 
lůžka cca 140x200 cm, místo 24.600,-* 8.999,- (14080024/01)

Postel boxspring s látkovým potahem v modré barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, prošívané záhlaví, vč. 7zónové taštičkové matrace 
s pružinovým jádrem, topperu ze studené pěny a úložného prostoru, plocha 
lůžka cca 180x200 cm, místo 46.284,-* 17.999,- (02980046/02)

46.284,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 180X200 CM

17.999,-

9.938,-*

POSTEL, PLOCHA LŮŽKA 
CCA 90X200 CM

3.999,-
59%
UŠETŘÍTE

10.600,-*

3 VYVÝŠENÁ POSTEL,  PLOCHA 
LŮŽKA CCA 90X200 CM

3.999,-
BĚŽNÁ CENA: 4.999,-

cena pro majitele hit karty

1

2 3

4

5

24.600,-*

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 
LŮŽKA CCA 140X200 CM

8.999,-
63%
UŠETŘÍTE

vč. úložného prostoru

XXXL novinka
  

XXXL novinka
  

včetně 
• bonelové matrace  
 s pružinovým jádrem 
• topperu ze studené pěny  
• záhlaví
  

XXXL novinka
  

včetně 
• 7zónové taštičkové  
 matrace s pružinovým  
 jádrem 
• topperu ze studené pěny 
• úložného prostoru
  

XXXL výběr látek

www.hitkarta.cz
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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.

poukaz na příští nákup
-25%1)

Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech.

na celý 
váš nákup

platí téměřna všechny naše značky

1)

1) Bližší informace na straně 1.

K XXXLutz pospíchejte...

1: Mega pohovka s látkovým potahem ve žluté barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. 5 opěrad-
lových a 2 dekoračních polštářů, vč. nastavitelných područek, se spodním pružením Nosag, nohy z kovu, šířka  
cca 226 cm, místo 30.199,-* 13.333,- (08120040/01) 2: Sedací souprava s látkovým potahem v tmavě modré barvě, 
velký výběr látek za individální cenu, s pružením Nosag, nohy v chromové barvě, vč. nastavitelného záhlaví,  
cca 242x313 cm, místo 64.505,-* 22.999,- nastavitelná područka, nastavitelná hloubka sedáku, rozkládací  
funkce, úložný prostor a taburet s úložným prostorem za příplatek (25270087/01) 3: Sedací souprava s látko-
vým potahem v béžové barvě, se spodními vlnovými pružinami, velký výběr látek a kůží za individuální cenu,  
plánovatelná podle přání, šířka cca 208 cm,  místo 57.665,-* 23.999,- úložný prostor, rozkládací funkce, taburet, 
područkový polštář, opěrky hlavy a dekorační polštáře za příplatek (02740140/12) 4: Sedací souprava s látkovým 
potahem ve světle šedé barvě, velký výběr látek za individuální cenu, k dostání také v zrcadlově obrácené va-
riantě, vč. rozkládací funkce, úložného prostoru, 5 nastavitených záhlaví a 3 sedáků s nastavitelnou hloubkou,  
cca 290x215 cm, místo 61.950,-* 24.999,- dekorační polštáře za příplatek (23070144/01-02)

30.199,-*

1 MEGA POHOVKA, 
ŠÍŘKA CCA 226 CM

13.333,-

57.665,-*

3 SEDACÍ SOUPRAVA, 
ŠÍŘKA CCA 208 CM

23.999,-

vč. nastavitelného záhlaví
  

Sedací souprava s látkovým potahem, vč. rozkládací funkce a úložného prostoru, 
Š/V/H: cca 87/259/174 cm, místo 37.100,-* 15.999,- konferenční stolek z hliníku v šedé barvě,
Ø cca 75 cm, výška cca 40 cm, místo 8.568,-* 2.799,- konferenční stolek z hliníku v barvě niklu, 
Ø cca 58 cm, výška cca 48 cm, místo 8.332,-* 1.999,- taburet za příplatek (08120041/01;86750284/01,03)

vč. rozkládací funkce

8.332,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
1.999,-

8.568,-*

KONFERENČNÍ 
STOLEK

2.799,-

POSTEL BOXSPRING, PLOCHA 

37.100,-*

SEDACÍ SOUPRAVA, ŠÍŘKA 
CCA 87 CM

15.999,-
56%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek

XXXL novinka
  

včetně 
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce
  

XXXL novinka
  

včetně 
• 5 opěradlových polštářů 
• 2 dekoračních polštářů 
• nastavitelných područek
  

XXXL novinka
  

XXXL výběr látek a kůží

XXXL novinka
  

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

XXXL výběr látek

64.505,-*

2 SEDACÍ SOUPRAVA

22.999,-
64%
UŠETŘÍTE

61.950,-*

4 SEDACÍ SOUPRAVA
24.999,-

59%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Sleva se vztahuje na původní prodejní ceny po slevě. Sleva platí pouze při nákupu textilního čalouněného 
nábytku. 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 12. - 15. 09. 2019 a 19. - 22. 09. 2019. Akce platí pouze v obchodních domech XXXLutz. 2) Bližší informace na straně 3.

Sedací souprava s potahem se vzhledem kůže v šedohnědé barvě, velký výběr 
látek za individuální cenu, nohy v barvě wenge, k dostání za individuální cenu také 
v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací funkce, úložného prostoru, nasta-
vitelných záhlaví a nastavitelné hloubky sedáku, plocha lůžka cca 135x198 cm,  
cca 263x229 cm, místo 38.325,-* 15.999,- (07250017/01)

38.325,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
15.999,-

vč. nastavitelných 
područek

Sedací souprava s látkovým potahem v šedé barvě, vč. úložného prostoru  
a rozkládací funkce, plocha lůžka cca 197x127 cm, cca 264x99x197 cm,  
místo 52.800,-* 19.999,- (11490024/01)

vč. rozkládací funkce 
a úložného prostoru

52.800,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

19.999,-
62%
UŠETŘÍTE

41.895,-*

SEDACÍ SOUPRAVA, ŠÍŘKA 
CCA 309 CM

16.666,-
60%
UŠETŘÍTE

XXXL novinka
  

včetně 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru
  

XXXL výběr látek

včetně  
• úložného prostoru 
• rozkládací funkce
  

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,-* 6.666,- 2místné  
pohovky vč. 2 bederních polštářů, šířka cca 135 cm, místo 11.845,-* 5.555,- křesla  
vč. 1 bederního polštáře, šířka cca 77 cm, místo 8.240,-* 3.939,- (29910022/01-03)

2místná 
pohovka 
za 5.555,-

křeslo 
za 3.939,-

vč. nastavitelných područek
  

43.387,-*

VELKÁ POHOVKA

17.999,-
58%
UŠETŘÍTE

Velká pohovka s látkovým potahem v petrolejové barvě, velký výběr látek za individuální cenu, vč. nastavitelných područek, 3 opěradlových, 
2 dekoračních polštářů v petrolejové barvě a 2 dekoračních polštářů se vzorem, šířka cca 295 cm, místo 43.387,-* 17.999,- 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 a doplňkový nábytek 
za příplatek (06470062/03;86750006/02)

odkládací stolek 
za 1.799,-

XXXL výběr látek

13.905,-*

3MÍSTNÁ POHOVKA

6.666,-
52%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek

včetně  
• rozkládací funkce  
• úložného prostoru  
• nastavitelných záhlaví 
• nastavitelné hloubky sedáku
  

XXXL výběr látek

Sedací souprava s látkovým potahem, velký výběr látek za individuální cenu, 
k dostání také v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací funkce a úložného 
prostoru, plocha lůžka cca 145x260 cm, cca 309x192 cm,  místo 41.895,-* 16.666,- 
(02150003/01-02)

náš nábytek - váš zážitek
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Nakupte s XXXL  
hit kartou  
výhodněji!

www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

vč. taburetu
  

XXXL novinka
  

otočná multifunkční 
opěrka pro nohy

vč. motorové relaxační 
funkce

vč. rozkládací 
funkce Hubmatik

34.200,-*

4 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
13.999,-

včetně 
• rozkládací funkce Hubmatik  
• úložného prostoru
  

vč. rozkládací
 funkce

 
vč. masážní 
funkce 

16.324,-*

3 TV KŘESLO

4.999,-
69%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek

 
masiv dubového dřeva 

XXXL výběr látek

 
vč. matrace ze studené pěny 

1: Masážní křeslo s potahem se vzhledem kůže v šedohnědé barvě, velký výběr látek za individuální cenu,  
se 6 individuálními automatickými programy, funkce zahřívání, reflexní masáž chodidel, různé masážní  
funkce, elektricky nastavitelné opěradlo a opěrka nohou, možnost nastavení časovače a vč. šíjového 
opěrného polštářku, místo 62.265,-* 19.999,- (28560004/04) 2: Masážní křeslo vč. taburetu s potahem 
se vzhledem kůže v černé barvě, rám v černé barvě, vč. masážní funkce, místo 7.499,-* 2.999,- Pro  
nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. (23810334/01) 3: TV křeslo s látkovým potahem v antracitové 
barvě, kontrastní prošívání v bílé barvě, vč. motorové relaxační funkce a 1 kapsy na časopisy, 
místo 16.324,-* 4.999,- (23810130/01) 4: Rozkládací pohovka s látkovým potahem ve světle hnědé  
barvě, velký výběr látek za individuální cenu, nohy a područky z masivu dubového dřeva, vč. rozkládací funkce  
Hubmatik, úložného prostoru a 2 ozdobných polštářů, plocha lůžka cca 140x192 cm, šířka cca 200 cm,  
místo 34.200,-* 13.999,- (24690131/01) 5: Rozkládací pohovka s látkovým potahem v šedé barvě, velký výběr látek 
za individuální cenu, nohy z kovu v chromové barvě, vč. rozkládací funkce a matrace ze studené pěny, plocha  
lůžka cca 148x198 cm, šířka cca 188 cm,  místo 58.407,-* 24.999,- (24690115/03)

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

7.499,-*

2 MASÁŽNÍ KŘESLO 
VČ. TABURETU

2.999,-
BĚŽNÁ CENA: 4.999,-

cena pro majitele hit karty

XXXL novinka
  

včetně 
• 6 individuálních automatických programů 
• funkce zahřívání 
• různých masážních funkcí 
• elektricky nastavitelného opěradla a opěrky nohou 
• možnosti nastavení časovače 
• šíjového opěrného polštářku
  

včetně 
• motorové relaxační funkce 
• kapsy na časopisy
  

1 MASÁŽNÍ KŘESLO

62.265,- *
19.999,-25 x 888,-NA SPLÁTKY 2)

67%
UŠETŘÍTE

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

2)

58.407,-*

5 ROZKLÁDACÍ POHOVKA
24.999,-

57%
UŠETŘÍTE

minus

50%

s 
premium 
ochranou

bez 
premium 
ochrany

premiumOCHRANA PŘED  SKVRNAMIexkluzivně  v XXXLutz

1)

na
OCHRANU PŘED 
SKVRNAMI
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 1) Bližší informace na straně 3.

vč. 6 nastavitelných záhlaví
  

12.306,-*

KONFERENČNÍ STOLEK
3.999,-

Sedací souprava s látkovým potahem v krémové/tmavě hnědé barvě, velký  
výběr látek a kůží za individuální cenu, k dostání za individuální cenu také  
v zrcadlově obrácené variantě, vč. rozkládací funkce, plocha lůžka cca 140x195 cm, 
cca 215x98 cm, místo 59.000,-* 24.999,- prošívané područky na levé a pravé straně 
za příplatek (08630002/08)

vč. rozkládací funkce

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 70.752,-* 27.999,- rozkládací funkce, úložná zásuvka, relaxační funkce, 
motorové nastavení a opěrky hlavy za příplatek (04360018/02,05)

Sedací souprava s potahem z pravé kůže v pískové barvě, velký výběr kůží za in-
dividuální cenu, vč. 3 nastavitelných opěrek hlavy, rozkládací funkce a úložného 
prostoru, nohy v chromové barvě, k dostání za individuální cenu také v zrcadlově 
obrácené variantě, cca 218x259 cm, plocha lůžka cca 127x189 cm, místo 69.842,-* 
29.999,- (05520332/02)

vč. úložného prostoru

včetně 
• 3 nastavitelných opěrek hlavy 
• rozkládací funkce 
• úložného prostoru
  

Sedací souprava z pravé kůže v hnědé barvě, nohy ze dřeva v barvě wenge, velký 
výběr kůží za individuální cenu, skládá se ze: 3místné pohovky, šířka cca 212 cm 
a 2místné pohovky, šířka cca 164 cm, místo 95.353,-* 42.999,- elektrická relaxační 
funkce za příplatek (16900012/16)

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,-* 23.999,- sedací souprava v červené barvě, cca 187x279 cm, místo 35.934,-* 13.999,- konferenční stolek 
s deskou ve vzhledu lámaného skla, s odkládací plochou ze skla v černé barvě, rám z kartáčované ušlechtilé oceli, cca 100x60 cm, výška cca 45 cm,  místo 12.306,-* 3.999,- 
nastavitelná hloubka sedáku, rozkládací funkce, úložný prostor a polštáře za příplatek (08120031/01-02,04;26420011/01)

XXXL výběr látek

 
vč. rozkládací funkce 

59.000,-*

SEDACÍ SOUPRAVA

24.999,-
57%
UŠETŘÍTE

XXXL výběr látek

70.752,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
27.999,-

60%
UŠETŘÍTE

pravá 
kůže
  

pravá 
kůže
  

XXXL výběr kůží
XXXL výběr kůží

SEDACÍ SOUPRAVA

59.148,- *
23.999,-25 x 1.066,-NA SPLÁTKY 1)

59%
UŠETŘÍTE

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

1)

69.842,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
29.999,-

57%
UŠETŘÍTE

95.353,-*

SEDACÍ SOUPRAVA
42.999,-

54%
UŠETŘÍTE

doma si to zamilujete
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

konferenční 
stolek za 1.299,-

sada 2 ks
  

10.198,-*

5 KONFERENČNÍ STOLEK
2.999,-

masivní jádrový buk
  

vč. zásuvky 
a úložného 
prostoru

vysoký lesk
  

24.436,-*

2 VITRÍNA
9.999,-

vysoký lesk
  

16.072,-*

2 KOMODA LOWBOARD

7.999,-
50%
UŠETŘÍTE

67.350,-*

1 OBÝVACÍ STĚNA, ŠÍŘKA 
CCA 315 CM

24.999,-
62%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji

3.332,-*

4 ODKLÁDÁCÍ STOLEK, 
SADA 2 KS

1.111,-
BĚŽNÁ CENA: 1.999,-

cena pro majitele hit karty

6.970,-*

2 NÁSTĚNNÝ PANEL
2.999,-

výškově nastavitelný 
a roztažitelný

24.614,-*

7 KONFERENČNÍ STOLEK
7.999,-

roztažitelný do 180 cm
  

www.hitkarta.cz

3.510,-*

3 NÁSTĚNNÁ POLICE
1.499,-

vysoký lesk
  

19.559,-*

3 VITRÍNA
6.666,-

10.516,-*

3 TV DÍL

4.444,-
57%
UŠETŘÍTE

1: Obývací stěna v dekoru dub divoký/cappuccino barvě s vysokým leskem, různé barvy a kombinace za individuální cenu, Š/V/H: cca 315/216/45 cm, místo 67.350,-* 
24.999,- nebo v dekoru dub divoký/tónu bílé barvy, Š/V/H: cca 315/216/40-45 cm, místo 67.350,-* 24.999,- bez osvětlení polic; nástěnná police z divokého dubu za příplatek 
(15220015/10,03) 2: 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,-* 9.999,- 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 160/115/23 cm, místo 6.970,-* 2.999,- bez osvětlení (24120070/02-04) 3: Obývací 
stěna, korpus v dekoru old wood, přední strany s prvky v tmavě šedé barvě v opotřebovaném vzhledu, skládá se z: vitríny, Š/V/H: cca 89/212/42 cm, místo 19.559,-* 
6.666,- TV dílu, Š/V/H: cca 168/52/42 cm, místo 10.516,-* 4.444,- nástěnné police, Š/V/H: cca 113/29/23 cm, místo 3.510,-* 1.499,- bez osvětlení; dekorace za přípla-
tek (14180215/09,11-12) 4: Odkládací stolek, sada 2 ks, se skleněnou deskou a nohami z dubového dřeva, Ø cca 50 cm, výška cca 45 cm a Ø cca 40 cm, výška cca 40 cm,  
místo 3.332,-* 1.111,- konferenční stolek, Ø cca 90 cm, výška cca 45 cm, místo 4.165,-* 1.299,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. (19090003/01-02) 5: Konferenční 
stolek, masivní jádrový buk, lakovaný, s odkládací přihrádkou, cca 110x70 cm, výška cca 45 cm, místo 10.198,-* 2.999,- (28060013/01) 6: Konferenční stolek v bílé barvě 
s vysokým leskem, spodní deska z ušlechtilé oceli, vč. 1 zásuvky a úložného prostoru, cca 75x75 cm, výška cca 45 cm, místo 13.845,-* 4.444,- (23640017/01) 7: Konfe-
renční stolek v matné bílé barvě, deska z tvrzeného skla, spodní deska z oceli, cca 120x75 cm, roztažitelný do 180 cm, výška cca 50 cm, výškově nastavitelný do 78 cm,  
místo 24.614,-* 7.999,- (28090025/01)

13.845,-*

6 KONFERENČNÍ STOLEK
4.444,-

67%
UŠETŘÍTE
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*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 24. 
Spektrum dostupných energetických tříd u domácích chladicích zařízení, trub, praček a myček na nádobí A+++ až D, bližší informace na straně 24. 2) Bližší informace na straně 3.

Vestavná kuchyně v hedvábně šedé barvě v kombinaci s mramorovým dekorem, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, skládá se z: rohové 
kuchyně, cca 245x187 cm a kuchyňské linky, šířka cca 240 cm, místo 109.989,-* 54.990,- bez osvětlení a spotřebičů; zadní stěna, dřez a armatura za příplatek 
(04530662/03)

Kuchyňský blok v barvě magnolie s prvky v dekoru dub divoký, velký výběr předních stran a korpusů za individuální cenu, šířka cca 280 cm,
 místo 67.650,-* 32.990,- vč. 4dílné sady vestavných spotřebičů; myčka nádobí třídy A+1), zadní stěna, dřez a armatura za příplatek (18710121/83)

XXXL novinka
  

XXXL výběr předních stran

XXXL výběr předních stran 

včetně 
• kombinované ledničky  
 s mrazákem třídy A+1) 
• trouby třídy A1) 
• sklokeramické desky 
• digestoře třídy D1)

VESTAVNÁ KUCHYNĚ

109.989,- *
54.990,-25 x 2.443,-NA SPLÁTKY 2)

50%
UŠETŘÍTE

KUCHYŇSKÝ BLOK, VČ. 4DÍLNÉ SADY 
VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ

67.650,- *
32.990,-25 x 1.465,-NA SPLÁTKY 2)

51%
UŠETŘÍTE

láska prochází nábytkem

LCZb0-LCZ09-9-b-12-13__@__2__@2__012   12 22.07.19   15:11



*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.

9.138,-*

2 JÍDELNÍ STŮL
3.999,- masiv 

jádrového 
divokého 
buku
  

10.936,-*

3 JÍDELNÍ STŮL
2.699,-

roztažitelný do 180 cm
  

5.998,-*

3 SEDACÍ LAVICE
1.899,-

2.203,-*

3 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI
799,-

21.330,-*

4 JÍDELNÍ STŮL
8.499,-

masivní dub divoký
  

12.092,-*

4 SEDACÍ 
LAVICE

4.444,- 4.183,-*

4 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI
1.499,-

1: Jídelní sestava, skládá se z: jídelního stolu v bílé barvě s vysokým leskem, skleněná deska v bílé barvě, podstavec se spárami z ušlechtilé oceli, cca 140x85 cm, roztaži-
telný do 175 cm,  místo 20.749,-* 7.499,- houpací židle se vzhledem kůže v šedé barvě, k dostání za stejnou cenu také v hnědé a bílé barvě, rám z nerezové oceli, cena za ks, 
místo 2.856,-* 849,- (19710053/01;27310038/01-03) 2: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masiv jádrového divokého buku, olejovaného, cca 160x90 cm, místo 9.138,-* 3.999,- 
židle v kamenné šedé nebo tmavě hnědé barvě, nohy z masivního bukového dřeva, lakované, úchyt ze dřeva, cena za ks, místo 3.079,-* 1.299,- (27480058/01;10130066/01-02)  
3: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu v dekoru dub sonoma, nohy s kovovými tyčemi, cca 140x90 cm, roztažitelný do 180 cm, místo 10.936,-* 2.699,- sedací lavice  
s látkovým potahem v tmavě šedé barvě, opěradlo s vertikálním prošíváním v béžové barvě, pochromovaný rám, Š/V/H: cca 140/85/59 cm, místo 5.998,-* 1.899,- houpací 
židle, cena za ks, místo 2.203,-* 799,- (21150010/01;25400012/03,01) 4: Jídelna, skládá se z: jídelního stolu, masivní dub divoký, olejovaný, průběžné lamely, cca 200x100 cm, 
místo 21.330,-* 8.499,- houpací židle s potahem z mikrovlákna v tmavě hnědé barvě, s pružením Nosag, rám z nerezové oceli, cena za ks, místo 4.183,-* 1.499,- sedací 
lavice, Š/V/H: cca 180/95/70 cm, místo 12.092,-* 4.444,- (00720014/01;15000011/01-02) 5: Židle s látkovým potahem v antracitové barvě, rám lakovaný v matné černé barvě, 
místo 3.179,-* 1.399,- (27310007/01) 6: Židle, masivní dub divoký, olejovaný, bez čalouněného sedáku nebo čalouněného sedáku s potahem se vzhledem kůže v tmavě hnědé 
barvě, cena za ks, místo 3.519,-* 1.499,- (27300006/01,04)

vysoký lesk
  

roztažitelný do 175 cm
  

masivní dub divoký
  

pravá 
kůže
  

2.856,-*

1 CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI

849,-
70%
UŠETŘÍTE

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

2)

3.079,-*

2 CENA ZA ŽIDLI
1.299,-

57%
UŠETŘÍTE

3.179,-*

5 ŽIDLE
1.399,-

55%
UŠETŘÍTE

3.519,-*

6 CENA ZA ŽIDLI
1.499,-

57%
UŠETŘÍTE

20.749,-*

1 JÍDELNÍ STŮL
7.499,-

63%
UŠETŘÍTE
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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.

Koupelna v leské bílé barvě, hrany v dekoru dub riviera, úchyty v dekoru dub, 
skládá se z: keramického umyvadla v bílé barvě, Š/V/H: cca 80/2/45 cm,  
místo 7.308,-* 2.499,- skříňky pod umyvadlo se 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 71/51/43 cm 
místo 8.439,-* 2.999,- midi skříňky s 1 otevřenou policí, 1 zásuvkou a 1 dvířky,  
Š/V/H: cca 30/123/33 cm, místo 6.182,-* 2.299,- spodní skříňky s 1 dvířky a 1 zásuv-
kou, Š/V/H: cca 30/72/33 cm, místo 4.478,-* 1.699,- horní skříňky s 1 dvířky, Š/V/H: 
cca 30/70/20 cm, místo 2.758,-* 999,- skříňky se zrcadlem vč. nevyměnitelného 
LED osvětlení, energetická třída A - A++1), se 3 zrcadlovými dvířky a 6 vloženými 
policemi, Š/V/H: cca 65/70/20 cm, místo 9.203,-* 3.399,- armatura za příplatek 
(19770329/02-03,05-08)

2.758,-*

HORNÍ 
SKŘÍŇKA

999,-

6.182,-*

MIDI SKŘÍŇKA
2.299,-

Koupelna, přední strany v bílé barvě s vysokým leskem, korpus v grafito-
vém odstínu, skládá se ze: spodní skříňky pod umyvadlo, šířka cca 86 cm,  
místo 10.560,-* 3.499,- umyvadla, šířka cca 92 cm, místo 8.000,-* 2.499,- boční 
skříňky, šířka cca 35 cm, místo 8.288,-* 2.999,- spodní skříňky, šířka cca 35 cm, 
místo 4.864,-* 1.699,- a závěsné skříňky, šířka cca 35 cm, místo 4.288,-* 1.499,- 
skříňky se zrcadlem vč. nevyměnitelného LED osvětlení, energetická třída  
A - A++1), Š/V/H: cca 90/72/20 cm, místo 10.752,-* 3.999,- armatura a dekorace  
za příplatek (19770266/02-03,01,04-05;0012/06)

10.560,-*

SPODNÍ SKŘÍŇKA 
POD UMYVADLO

3.499,-

přední strany 
s vysokým leskem
  

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

  

8.288,-*

BOČNÍ SKŘÍŇKA
2.999,-

4.288,-*

ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA
1.499,-

10.752,-*

SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM
3.999,-

Předsíň, přední strany ve skleněné bílé barvě, korpus v bílé barvě, úchyty v hliníko-
vé barvě, skládá se z: botníku se 2 dvířky, Š/V/H: cca 88/120/40 cm,  místo 15.644,-* 
5.999,- zrcadla, cca 87x55 cm, místo 4.163,-* 1.499,- šatní lavice se 2 dvířky,  
Š/V/H: cca 97/47/40 cm, místo 8.018,-* 2.999,- šatního panelu se 4 háčky,  
1 šatní tyčí a 1 odkládací policí, Š/V/H: cca 97/144/30 cm, místo 10.823,-* 4.499,- 
šatní skříně se 2 dvířky, Š/V/H: cca 59/197/40 cm, místo 15.205,-* 5.999,- šatního 
panelu se 3 háčky, cca 15x170 cm, místo 5.389,-* 1.999,- (12580162/01-06)

4.163,-*

ZRCADLO
1.499,-

10.823,-*

ŠATNÍ PANEL
4.499,-

Předsíň, 5dílná, korpus v lakované antracitové barvě, přední strany v deko-
ru dub trámový, dýhovaný, úchyty z kovu v antracitové barvě, skládá se z: bot-
níku, Š/V/H: cca 86/103/37 cm,  místo 28.910,-* 10.999,- zrcadla, cca 82x82 cm,  
místo 6.510,-* 2.499,- šatní lavice, Š/V/H: cca 86/45/40 cm,  místo 18.830,-* 6.999,- 
šatního panelu, Š/V/H: cca 80/65/27 cm, místo 10.290,-* 3.999,- lišty s háčky, 
šířka cca 80 cm, místo 4.410,-* 1.399,- sedáku, místo 3.416,-* 1.299,- šatní skříně, 
Š/V/H: cca 72/193/37 cm, místo 30.310,-* 11.999,- (15290074/01-03,05-06,04,07)

1

2
3

4

5

6.510,-*

ZRCADLO
2.499,-

28.910,-*

BOTNÍK
10.999,-

XXXL novinka
  

XXXL novinka
  

v leské bílé barvě
  

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

  

XXXL novinka
  

15.644,-*

1 BOTNÍK
5.999,-

8.018,-*

ŠATNÍ LAVICE

2.999,-
62%
UŠETŘÍTE

9.203,-*

SKŘÍŇKA SE ZRCADLEM
3.399,-

63%
UŠETŘÍTE

8.439,-*

SKŘÍŇKA POD UMYVADLO
2.999,-

64%
UŠETŘÍTE

10.290,-*

2 ŠATNÍ PANEL
3.999,-

61%
UŠETŘÍTE

18.830,-*

ŠATNÍ LAVICE
6.999,-

nábytek a mnohem víc
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 2) Bližší informace na straně 3.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Pracovna v dekoru dub san remo/bílé barvě, skládá se z: regálu se 2 přihrádkami, Š/V/H: cca 51/84/37 cm, místo 2.332,-* 899,- regálu s 5 přihrádkami, Š/V/H:  
cca 51/188/37 cm, místo 3.665,-* 1.499,- regálu s 5 přihrádkami, Š/V/H: cca 74/188/37 cm, místo 4.665,-* 1.699,- komody se 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 74/84/37 cm,  
místo 3.998,-* 1.599,- skříně se 2 dvířky, Š/V/H: cca 74/188/37 cm, místo 5.498,-* 2.199,- skříně se 4 zásuvkami a 1 dvířky, Š/V/H: cca 74/188/37 cm, místo 5.498,-* 2.199,- 
psacího stolu s 1 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 130/76/65 cm, místo 4.665,-* 1.699,- a se 2 dvířky a 1 zásuvkou, Š/V/H: cca 145/76/65 cm, místo 5.498,-* 2.299,- otočná 
židle a doplňkový nábytek za příplatek (08870022/13-20) 2: Kancelářské křeslo s potahem se vzhledem kůže v černobílé kombinaci, vč. područek, výškově nastavitelné, 
místo 4.061,-* 1.499,- (29260004/01) 3: Otočná židle s potahem z mikrovlákna v šedé barvě, rám s práškovým nástřikem v černé barvě, místo 4.262,-* 1.999,- (23810290/01)  
4: Otočná židle s potahem se vzhledem kůže v černé/hnědé barvě, rám v černé barvě, s područkami, výškově nastavitelná, místo 8.740,-* 3.999,- (26740011/02) 5: Psací 
stůl, lak v bílé barvě s vysokým leskem, rám z ušlechtilé oceli, se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 140/76/60 cm, místo 9.118,-* 3.699,- (27980005/01) 6: Psací stůl, masivní jádrový 
buk, lakovaný, s 1 zásuvkou a 2 odkládacími přihrádkami, Š/V/H: cca 150/76/70 cm, místo 11.718,-* 4.499,- pojízdný kontejner se 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 45/62/58 cm,  
místo 8.614,-* 3.499,- (15070004/01-02)

2.332,-*

1 REGÁL
899,-

3.665,-*

1 REGÁL
1.499,-

3.998,-*

1 KOMODA
1.599,-

5.498,-*

1 SKŘÍŇ
2.199,-

4.665,-*

1 REGÁL
1.699,-

4.061,-*

2 KANCELÁŘSKÉ KŘESLO
1.499,-

9.118,-*

5 PSACÍ STŮL
3.699,-

vysoký lesk
  

4.665,-*

1 PSACÍ STŮL

1.699,-
63%
UŠETŘÍTE

4.262,-*

3 OTOČNÁ ŽIDLE

1.999,-
53%
UŠETŘÍTE

8.740,-*

4 OTOČNÁ ŽIDLE
3.999,-

masivní jádrový buk
  

8.614,-*

6 POJÍZDNÝ KONTEJNER
3.499,-

11.718,-*

6 PSACÍ STŮL

4.499,-
61%
UŠETŘÍTE

XXXL  
FINANCOVÁNÍ
za každých půjčených 
10.000 Kč zaplatíte 
měsíční navýšení jen

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

2)
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

Xxx

velkorysý úložný prostor
  

1.399,-*

5 CENA ZA REGÁL
499,-

2.199,-*

8 CENA ZA KOMODU
999,-

1.154,-*

3 REGÁL NA BOTY
444,-

5.390,-*

1 BOTNÍK

2.399,-
55%
UŠETŘÍTE

1.230,-*

2 POJÍZDNÝ ŠATNÍ VĚŠÁK

349,-
71%
UŠETŘÍTE

1.699,-*

4 CENA ZA REGÁL

799,-
52%
UŠETŘÍTE

2.999,-*

7 CENA ZA VÍCEÚČELOVOU 
SKŘÍŇ

1.299,-
56%
UŠETŘÍTE

1.399,-*

9 CENA ZA KOMODU

599,-
57%
UŠETŘÍTE

Malý nábytek

899,-*

6 CENA ZA REGÁL
399,-

1: 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)  
2: 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) 3: Regál na boty v bílé barvě se 4 odkládacími policemi, prostor pro cca 12 párů bot, Š/V/H: cca 63/70/30 cm,  
místo 1.154,-* 444,- (06400146/01) 4: Regál v bílé barvě, k dostání za stejnou cenu také v dekoru dub sonoma, stohovatelný, se 4 vloženými policemi, stoho-
vatelný, Š/V/H: cca 60/192/32 cm, cena za ks, místo 1.699,-* 799,- (00170007/05-06) 5: Regál se 3 otevřenými policemi, Š/V/H: cca 60/115/32 cm, cena za ks,  
místo 1.399,-* 499,- (00170007/03-04) 6: Regál, stohovatelný, se 2 policemi, Š/V/H: cca 60/77/32 cm, místo 899,-* 399,- (00170007/01-02) 7: Víceúče-
lová skříň v bílé barvě, k dostání za stejnou cenu také v dekoru dub sonoma, se 2 dvířky a 4 vloženými policemi, Š/V/H: cca 60/192/34 cm, cena za ks,  
místo 2.999,-* 1.299,- (00170007/11-12) 8: Komoda se 2 dvířky a 2 vloženými policemi, Š/V/H: cca 60/115/34 cm, cena za ks, místo 2.199,-* 999,- (00170007/09-10)  
9: Komoda se 2 dvířky a 1 vloženou policí, Š/V/H: cca 60/77/34 cm, cena za ks, místo 1.399,-* 599,- (00170007/07-08)
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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.

K XXXLutz pospíchejte...

poukaz na příští nákup
-25%1)

Výběr poukazu platí pouze v obchodních domech.

na celý 
váš nákup

platí téměřna všechny naše značky

1)

1) Bližší informace na straně 1.

10: Komoda, přední strany z masivu dubu divokého, olejovaného, korpus dub divoký, dýhovaný,  
Š/V/H: cca 140/88/40 cm, místo 20.309,-* 7.777,- (28320015/01) 11: Zrcadlo, rám v dekoru dubového dřeva, k dostání 
za stejnou cenu také v černé barvě, cca ø 62 cm, místo 4.619,-* 1.999,- (06050016/02,04) 12: Zrcadlo, rám v dekoru 
dubového dřeva, k dostání za stejnou cenu také v černé barvě, cca ø 80 cm, místo 6.159,-* 2.499,- (06050016/03,01) 
13: Šatní stojan z mahagonového dřeva v přírodní barvě, Š/V/H: cca 20/190/20 cm, místo 6.150,-* 2.499,- 
(00500004/01) 14: Taburet s potahem se vzhledem kůže v hnědé barvě, k dostání za stejnou cenu také s látkovým 
potahem v různých barvách, Š/V/H: cca 50/46/35 cm, místo 1.540,-* 600,- (00750001/01-03,05) 15: Komoda v deko-
ru tmavý dub sonoma/bílá barva, úchyty ve stříbrné barvě, se 3 dvířky a 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 120/82/35 cm, 
místo 1.899,-* 1.100,- a se 3 dvířky a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 160/82/35 cm, místo 3.579,-* 2.000,- (08870241/02-03) 
16: Šatní stojan, rám ze železa s práškovým nástřikem v bílé barvě, podstavec v mramorové bílé barvě, k dostání 
za stejnou cenu také v černé barvě, Š/V/H: cca 37/180/37 cm, cena za ks,  místo 1.390,-* 450,- (09060002/01-02)

6.159,-*

12 CENA ZA ZRCADLO
2.499,-

6.150,-*

13 ŠATNÍ STOJAN
2.499,-

1.540,-*

14 CENA ZA TABURET
600,-

1.899,-*

15 KOMODA
1.100,-

1.390,-*

16 CENA ZA ŠATNÍ 
STOJAN

450,-

20.309,-*

10 KOMODA

7.777,-
61%
UŠETŘÍTE

3.579,-*

15 KOMODA

2.000,-
44%
UŠETŘÍTE

XXXL novinka
  

masivní dub divoký
  

XXXL novinka
  

XXXL novinka
  

XXXL novinka
  

 
s úložným 
prostorem 

4.619,-*

11 CENA ZA ZRCADLO

1.999,-
56%
UŠETŘÍTE
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

Saténové povlečení, 100% bavlna, výběr 
ze 3 barev, vč. potahu na polštář 40x80 cm, 
70x90/140x200 cm, místo 2.099,-* 799,- 
2x 70x90/200x200 cm, místo 3.159,-* 1.199,- 
(48910087/01-03;0115/01-03)

Froté série „Leonore“, 100% bavlna, ručník, 
50x100 cm, místo 279,-* 129,- osuška, 70x140 cm, 
místo 499,-* 249,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: 
HPP992. (77050016/01-09;0017/01-09)

savé, 
příjemně měkké, 
velký výběr barev
  

Povlečení, 70x90/140x200 cm, 100% bavlna, 
se zipem, výběr ze 2 barev, místo 1.099,-* 399,- 
(88070101/01-02)

1.099,-*

POVLEČENÍ
399,-

Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm, 
100% bavlna, se zipem, výběr ze 2 barev, 
místo 1.799,-* 599,- (66110911/01-02)

279,-*

RUČNÍK, 50X100 CM
129,-
BĚŽNÁ CENA: 229,-

cena pro majitele hit karty

499,-*

OSUŠKA, 70X140 CM
249,-
BĚŽNÁ CENA: 399,-

cena pro majitele hit karty

2.099,-*

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ, 
70X90/140X200 CM

799,-
61%
UŠETŘÍTE

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

• k dostání také ve větších velikostech 
• vč. potahu na polštář 40x80 cm
  

výběr ze 2 barev
  

výběr ze 2 barev
  1.799,-*

SATÉNOVÉ POVLEČENÍ

599,-
66%
UŠETŘÍTE

to pravé pro váš spánek
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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.

1: Bytový textil „E-Mellows“ ze 100% polyesteru, 
výběr ze 4 barev, pléd, 150x180 cm, místo 999,-** 449,- 
dekorační polštář, 38x38 cm, výplň z fleecu, se zipem, 
místo 499,-** 199,- (30210638/01-04;0641/01-04)

999,-**

1 PLÉD
449,-

499,-**

1 DEKORAČNÍ 
POLŠTÁŘ

199,-

3: Dekorační polštář, 45x45 cm, potah ze 100% bavlny, 
výplň z polyesteru, se zipem, výběr ze 2 motivů, 
místo 399,-* 199,- deka, 145x200 cm, ze 100% bavlny, 
místo 1.399,-* 599,- (66110998/01-02;35240067/01)

399,-*

3 DEKORAČNÍ 
POLŠTÁŘ

199,-

4: Saténové povlečení, 70x90/140x200 cm, 
100% bavlna, se zipem, výběr ze 2 motivů, 
místo 1.099,-* 599,- (58360012/01;0010/01)

1.099,-*

4 SATÉNOVÉ 
POVLEČENÍ

599,-

5: Polštář pro spaní na boku „Cosimo“ 
40x140 cm, potah ze 100% bavlny, výplň 
ze 100% polyesteru, místo 1.499,-* 599,- 
(51270344/01)

1.499,-*

5 POLŠTÁŘ PRO SPANÍ 
NA BOKU

599,-

odolný, 
měkký a příjemný
  

6: Ložní sada „Island“, 70x90/140x200 cm, potah 
ze 100% bavlny, výplň: 80 % prachové peří, 20 % 
peří, 4 tepelné body, vysoký stupeň hřejivosti, 
odolné, měkké a příjemné, místo 3.999,-** 3.499,- 
(32790109/01)

3.999,-**

6 LOŽNÍ SADA
3.499,-

2: Ložní sada „Supersoft“, potah ze 100% bavlny, výplň  
ze 100% polyesteru, polštář, 70x90 cm, místo 1.999,-* 799,- 
celoroční přikrývka, 140x200 cm, 3 tepelné body,  
místo 4.199,-* 1.699,- (31050001/01-02,04,03)

1.999,-*

2 POLŠTÁŘ, 70X90 CM
799,-

XXXL  
výběr barev

4.199,-*

2 CELOROČNÍ PŘIKRÝVKA, 
140X200 CM

1.699,-
59%
UŠETŘÍTE

výběr ze 2 motivů
  

výběr ze 2 motivů
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*Původní prodejní cena. 
**Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

Záclona v šedé barvě, 
výška 300 cm, cena za bm, 
místo 1.199,-* 499,- 
(47950030/02)

1.199,-*

ZÁCLONA, CENA ZA BM
499,-

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

kompletní sada 
vč. kroužků a posuvníku
  k dostání v mnoha 

různých délkách
  

Hotový závěs k dostání v různých barvách, 140x250 cm, 
cena za ks, místo 2.299,-* 1.199,- (30210068/01-03,06-07)

Hotový závěs k dostání 
ve 2 barvách, 135x245 cm, 
cena za ks, místo 799,-* 
349,- Pro nákup v e-shopu 
zadejte kód: HPP992. 
(45440048/01-02)

2.299,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, CENA ZA KS

1.199,-
47%
UŠETŘÍTE

799,-*

HOTOVÝ ZÁVĚS, 
CENA ZA KS

349,-
BĚŽNÁ CENA: 699,-

cena pro majitele hit karty

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

zcela neprůhledný
  

průhledná záclona
  

1.275,-*

KULATÁ TYČ, DÉLKA 
120 CM, CENA ZA KS

349,-

72%
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. 
1) Spektrum dostupných energetických tříd A++ až E, bližší informace na straně 24.
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

6: Závěsné svítidlo, kov v antracitové barvě, 
1x28 W LED/3200 lm, Ø 40 cm, místo 4.799,-* 2.499,- 
nebo 1x38 W LED/4500 lm, Ø 60 cm, místo 6.499,-* 2.999,- 
energetická třída A++ až A1), zabudovaný LED světelný zdroj nelze 
vyměnit (34670260/05;0039/44)

4.799,-*

6 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 40 CM

2.499,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

7: Závěsné svítidlo, kov v bílé nebo černé barvě/opálové sklo, 
3xE27 max. 60 W, délka 99 cm, místo 5.399,-* 2.499,- 
nebo 1xE27 max. 60 W, Ø 19 cm, místo 1.799,-* 899,- vhodné pro světelné 
zdroje energetických tříd A++ až E1) (33480581/01;1552/01;0531/01-02)

5.399,-*

7 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA 99 CM

2.499,-

5: Závěsné svítidlo, kov v černé barvě, 1xE27 max. 60 W, k dostání 
v různých velikostech, Ø 28 cm, Ø 35 cm nebo Ø 30 cm, místo 1.599,-* 899,- 
vhodné pro světelné zdroje energetických tříd A++ až E1) (82270750/01-03)

1.599,-*

5 ZÁVĚSNÉ SVÍTID-
LO, CCA Ø 30 CM

899,-

8: Série svítidel, kov v hliníkovém provedení/akryl s křišťálovým efektem, 
stropní svítidlo, 30 W LED/1650 lm, místo 6.399,-* 1.999,- 
závěsné svítidlo, 30 W LED/1800 lm, místo 4.799,-* 1.999,- energetická  
třída A++ až A1), zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (82270754/01-02)

stropní svítidlo, 
Ø 50 cm za 1.999,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

9: Série svítidel, kov v bílé barvě/akryl, závěsné svítidlo, 3x16 W LED/
3400 lm, délka 115 cm nebo 60 W LED/3600 lm, Ø 50 cm, místo 9.499,-* 3.999,-
stropní svítidlo, 60 W LED/3600 lm, Ø 50 cm, místo 8.999,-* 3.999,- energetická  
třída A++ až A1), zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (33250841/01;0843/01-02)

stropní svítidlo, 
Ø 50 cm za 3.999,-

9.499,-*

9 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA 115 CM

3.999,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

XXXL  
výběr barev

6.499,-*

6 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, Ø 60 CM

2.999,-
53%
UŠETŘÍTE

závěsné svítidlo, 
Ø 19 cm za 899,-

10: Série svítidel, kov v černé barvě/akryl v bílé barvě, 
stropní svítidlo, 49 W LED/3900 lm, místo 13.999,-* 6.999,- 
závěsné svítidlo, 44 W LED/4400 lm, místo 12.999,-* 6.999,- energetická  
třída A++ až A1), zabudovaný LED světelný zdroj nelze vyměnit (31310789/01-02)

stropní svítidlo,
Ø 59 cm za 6.999,-

SVÍTIDLO

VČ. 
SVĚTELNÉHO 

ZDROJE

12.999,-*

10 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
Ø 55 CM

6.999,-

stmívatelné prostřednictvím 
obvyklého domácího vypínače
  

stmívatelné prostřednictvím 
obvyklého domácího vypínače
  

stmívatelné prostřednictvím 
obvyklého nástěnného stmívače
  

série svítidel stmívatelná 
prostřednictvím vhodného 
nástěnného stmívače
  

4.799,-*

8 ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 
DÉLKA 100 CM

1.999,-

58%
UŠETŘÍTE

LCZb0-LCZ09-9-b-20-21__@__2__@2__021   21 22.07.19   15:22



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

Ovčí kožešina „Mona“, pravá ovčí kožešina  
v jedinečném tvaru, výška vlasu cca 5 cm, cena  
za ks, cca 45x130 cm, místo 2.871,-* 999,- Pro nákup  
v e-shopu zadejte kód: HPP992. (78210027/02)

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)

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,-** 2.299,- 133x200 cm, místo 5.075,-** 3.399,- 
160x225 cm, místo 6.859,-** 4.499,- (76060401/60-61,64; 

0406/60-61,64)

3.799,-**

TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

2.299,-

2.499,-*

TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

999,-

Tkaný koberec „Cubus“, čtvercový design, který zauj-
me ve vaší místnosti, ze 100% polypropylenu snadného 
na údržbu, k dostání ve 2 barvách, cena za ks, 
120x170 cm, místo 4.199,-* 1.299,- 67x130 cm, 
místo 1.699,-* 599,- 160x230 cm, místo 7.599,-* 2.299,- 
(77590303/60,53,64;0308/53,60,64)

4.199,-*

TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

1.299,-
Orientální koberec „Black Jack“, černá barva je konzer-
vativismus, anarchismus a elegance zároveň, je to barva 
individuality a vymezení, vlas ze 100% střižní vlny, krásný 
koberec za senzační cenu (43451347/60,64,53,95,72)

rozměr místo cena

cca 70x140 cm 7.499,-* 1.399,-

cca 70x200 cm 10.799,-* 1.999,-

cca 160x230 cm 26.999,-* 5.555,-

cca 200x300 cm 42.399,-* 9.999,-

14.999,-*

ORIENTÁLNÍ KOBEREC, CCA 120X180 CM

3.333,-
77%
UŠETŘÍTE

Tkané koberce „Bricks“ a „Lugano“, netradiční 
tkané koberce ze 100% polypropylenu se snadnou 
údržbou (77590365/60,54,64,72;0364/54,60,64,72)

rozměr místo cena

80x150 cm 1.829,-* 699,-

160x230 cm 5.359,-* 1.699,-

200x290 cm 8.311,-* 2.499,-

2.871,-*

OVČÍ KOŽEŠINA, 
CCA 45X130 CM

999,-
BĚŽNÁ CENA: 1699,-

cena pro majitele hit karty

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

k dostání také v rozměru 
200x290 cm
  

6.799,-*

KOBEREC S VYSOKÝM 
VLASEM, 130X190 CM

1.999,-

70%
UŠETŘÍTE

-85% na starou kolekci  
orientálních koberců

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

L
C

Z
0

9
-9

-b

Kuchyňské nádobí    
22

 / 
23

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

1: Série sklenic „Puccini“ pro nezapomenutelné 
chvilky při sklence vína, v moderním tvaru, křišťálově 
čiré sklo, odolné, vhodné do myčky nádobí, sklenice na 
sekt, na bílé a červené víno, na burgundské, cena za ks, 
místo 149,-* 59,- (38131247/01-05)

3: Sada příborů „Viva“, 60dílná, z ušlechtilé 
nerez oceli 18/10, pro 12 osob, skládá se ze 12 lžic, 
vidliček, nožů, kávových lžiček a dezertních vidli-
ček, místo 5.999,-* 1.799,- (35010360)

5.999,-*

3 SADA PŘÍBORŮ, 
60DÍLNÁ

1.799,-

60dílná sada
  

4: Chlebník z ušlechtilé oceli 18/0, víko z plastu, 
39x28x18,5 cm, místo 999,-* 369,- (71120011)

999,-*

4 CHLEBNÍK
369,-

5: Blok na nože, 6dílný, s nožem na chléb, 
šéfkuchařským nožem, loupacím nožem, uni-
verzálním nožem a nožem na maso, z ušlechtilé 
oceli a jasanového dřeva, místo 1.499,-** 799,- 
(31900007)

1.499,-**

5 BLOK NA NOŽE, 
6DÍLNÝ

799,-

  ZÁRUKA
5 LET

6dílná sada
  

2: Kombinovaný servis „Lido Black Line“, 30dílný,  
z porcelánu, skládá se ze 6 hlubokých talířů, mělkých talířů, 
dezertních talířků, šálků na kávu s podšálky, vhodné do 
myčky nádobí a mikrovlnné trouby, místo 8.499,-* 2.499,- 
hrnku na kávu, 0,35 l, místo 489,-* 199,- 
misky na müsli, Ø 15 cm, místo 489,-* 199,- 
(0334;31230334/01-02)

30dílná sada
  

exkluzivně 
v XXXLutz
  

8.499,-*

2 KOMBINOVANÝ SERVIS, 30DÍLNÝ

2.499,-
70%
UŠETŘÍTE

6: Sada hrnců na vaření „Family Line“, 
5dílná, z ušlechtilé oceli, skládá se z 1 hrnce 
Ø 16 cm, Ø 20 cm, Ø 24 cm, hrnce na zeleninu 
Ø 20 cm s kovovou poklicí, hrnce s rukojetí 
Ø 16 cm, bez pokličky, vhodné pro všechny 
typy varných desek vč. indukce, vhodné 
do myčky nádobí, místo 5.999,-** 3.999,- 
(37240241)

5.999,-**

6 SADA HRNCŮ NA VAŘENÍ, 
5DÍLNÁ

3.999,-

5dílná sada
  

vhodné do  
myčky nádobí
  

149,-*

1 CENA ZA SKLENICI

59,-
60%
UŠETŘÍTE
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XXXL DOMY NÁBYTKU. TY S TOU ČERVENOU ŽIDLÍ.

digestoře      
      
      
      
      
      
      

osvětlení      
      
      
      
      
      
      

ledničky, 
trouby  

a myčky 
nádobí

      
      
      
      
      
      
      

spektrum energetických tříd pro 

Všechny nabídky platí od 09. 09. do vyprodání zásob, nejdéle však do 22. 09. 2019. Textové a tiskové chyby vyhrazeny. Všechny ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. Chyby v letáku, meziprodej a změny modelů 
vyhrazeny. Všechny výrobky mohou být vydány pouze v limitovaném množství. Výrobky z reklamní nabídky nemusí být vystaveny ve všech obchodních domech XXXLutz. Přesné rozměry a návody na údržbu jsou 
k dostání v obchodním domě. Impressum: Vydavatel a nakladatel: XLMX obchodní s.r.o. *Původní prodejní cena. **Původní prodejní cena po slevě. Ceny platí při vyzvednutí zboží na pobočce. 

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.

XXXL
HIT KARTA

XXXL
HIT KARTA

Vinylová designová podlaha „dub trondheim“, tato krásná designová pod-
laha na nosiči HDF přesvědčuje klasickým dekorem, snadná instalace díky paten-
tovanému click systému, 1.235x230x8,5 mm, cena za m², místo 1.158,-* 555,- Pro 
nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. (61330100/01;38660192/13,18,20;61330100/02-03)
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Kbelík „Combi“ a návlek na stírání „Twist“ v sadě, vhodné pro dlaždice 
a kamennou podlahu, komfortní ždímání návleku Twist bez namáčení rukou, 
pohodlné ovládání nohou, flexibilní otáčivý kloub, snadné čištění hran a rohů, 
místo 1.299,-* 449,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. (38720063)

1.158,-*

VINYLOVÁ DESIGNOVÁ PODLAHA 
"DUB TRONDHEIM", CENA ZA M²

555,-
BĚŽNÁ CENA: 699,-

cena pro majitele hit karty

1.299,-*

SADA COMBI CLEAN
449,-
BĚŽNÁ CENA: 799,-

cena pro majitele hit karty

Skříň, 5dveřová, korpus v dekoru dub sonoma, přední strana v alpské bílé barvě, 
Š/V/H: cca 226/210/54 cm, místo 14.374,-* 5.555,- Pro nákup v e-shopu zadejte 
kód: HPP992. (03800543/01)

14.374,-*

SKŘÍŇ, ŠÍŘKA CCA 226 CM
5.555,-
BĚŽNÁ CENA: 8.699,-

cena pro majitele hit karty Jídelna, skládá se z: jídelního stolu v bílé barvě s vysokým leskem s prvky  
v šedé barvě s vysokým leskem, sokl z ušlechtilé oceli, cca 80x80 cm, místo 5.549,-* 
1.999,- houpací židle s potahem se vzhledem kůže v šedé barvě s prvky v bílé 
barvě, cena za ks, místo 2.153,-* 999,- Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992. 
(07580085/01;0062/01)

vysoký lesk
  

2.153,-*

CENA ZA HOUPACÍ ŽIDLI
999,-
BĚŽNÁ CENA: 1.399,-

cena pro majitele hit karty

5.549,-*

JÍDELNÍ STŮL
1.999,-
BĚŽNÁ CENA: 3.499,-

cena pro majitele hit karty

Nakupte s XXXL hit kartou výhodněji!
Pro držitele XXXL hit karty. Pro nákup v e-shopu zadejte kód: HPP992.

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

XXXL
HIT KARTA

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

s XXXL hit kartou výhodněji
www.hitkarta.cz

LCZb0-LCZ09-9-b-24-01__@__2__@2__024   24 22.07.19   14:14


