
20%
mínus

na veeeľa kusov nábytku

Zľava z pôvodných predajných cien po zľave. Platí len pri odovzdaní tohto poukazu, poukaz prosím hláste pred nákupom u nášho odborného poradcu. Na osobu a nákup je možné použiť len 1 poukaz/kód. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar, tovar propagovaný v našej aktuálnej 
reklame a na tovar označený ,,Najnižšia cena na Slovensku''. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Nie je možné kombinovať s iným poukazom. Zľava sa nevzťahuje na nákup kníh, žiaroviek, služieb, detských kočíkov, 
autosedačiek, tovaru označeného Online Only a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch, GEFU, Lindt a Matějovský. Akcia platí od 19. 04 do 25. 04. 2021.  Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné  
termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. 

-25%
na 1 výrobok podľa vášho 
výberu z oddelení: boutique, 
závesy, bytový textil, 
svietidlá a koberce

výpredajový poukaz

XXXLutz

5x
v SR

1) Bližšie informácie na strane 2. 

1)

 
Platnosti  

akcií a letáku  

sú uvedené  

na stránkach 

xxxlutz.sk.  

Prosím, overte  

si ich platnosť!

výpredaj-70%až

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. ONLINE
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

-20 %
výpredajová akcia

 výpredaj u nás v XXXLutz! 

Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar označený „Najnižšia cena na 
Slovensku”. Nevzťahuje sa na sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po dobu pandémie COVID-19 
a platnosti vládnych opatrení sú presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné 
overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. 

Zľava sa vzťahuje na pôvodné predajné ceny a platí len pri nákupe vstavanej kuchyne v hodnote nad 2.500 €. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar a tovar propagovaný v aktuálnej 
reklame. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Akcia sa nevzťahuje na kuchynské bloky a spotrebiče. Zľava je počítaná 
z pôvodných predajných cien (PPC), ktoré sú uvedené pri tovare v predajni i na internete. Akcia platí len v obchodných domoch. Akcia platí od pondelka do štvrtka 19.04. - 22. 04. 2021.
Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/cpodmienkyakcie.
Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.

Zľava sa vzťahuje na pôvodné predajné ceny. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar označený ,,Najnižšia cena na 
Slovensku‘‘. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Zľava je počítaná z pôvodných predajných cien (PPC), ktoré sú uvedené pri tovare 
v predajni i na internete. Akcia platí len v obchodných domoch. Akcia platí od pondelka do štvrtka 19.04. - 22. 04. 2021.  Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné
termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na
zákazníckej linke príslušnej predajne.  

-20 %

-50 %

na veeeľa 
kusov 
nábytku

na kuchyne na mieru 
značiek Novel, 
C‘elina a Dieter 
Knoll Collection

výpredajová akcia

na spotrebiče 
značiek Bosch 
a Siemens
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XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

Nakúpte s XXXL  
hit kartou  
výhodnejšie!

www.hitkarta.sk

XXXL
HIT KARTA

vrátane 
• rozkladacej funkcie 
• úložného priestoru  
• 3 nastaviteľných záhlaví
  

prvky z masívu 
dubového dreva
  

562,-*

1 KOMODA 
SIDEBOARD

249,-

113,-*

1 NÁSTENNÁ 
POLICA

4990

492,-*

1 TV DIEL

189,-
61%
UŠETRÍTE

XXXL výber látok

výhodnejšie

604,-*

1 KOMODA 
HIGHBOARD

349,-
vr. nevymeniteľného 
LED osvetlenia, 
energetická trieda 
A - A++1)

  

* Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 
1) Spektrum dostupných energetických tried A++ až E, bližšie informácie na strane 24. 

1: TV diel z MDF v bielej farbe, prvky a nohy z masívu dubového dreva, lakované, s 3 zásuvkami, Š/V/H:  
cca 153/55/41 cm, namiesto 492,-* 189,- komoda highboard, 3-dverová, s policou, vr. nevymeniteľného LED 
osvetlenia, energetická trieda A - A++1), Š/V/H: cca 95/137/41 cm, namiesto 604,-* 349,- komoda sideboard  
s 2 dvierkami a 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 169/94/41 cm, namiesto 562,-* 249,- nástenná polica, Š/V/H:  
cca 104/20/20 cm, namiesto 113,-* 49,90 komoda, 3-dverová, s 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 169/94/41 cm,  
namiesto 570,-* 269,- (04090003/07,06,08-10,03) 2: Sedacia súprava s látkovým poťahom v svetlosivej farbe, veľký 
výber látok za individuálnu cenu, dostupná aj v zrkadlovo obrátenej variante, vr. rozkladacej funkcie, úložného 
priestoru a 3 nastaviteľných záhlaví, plocha lôžka cca 120x190 cm, cca 267x220 cm, namiesto 2.176,-* 749,- 
(23070146/01-02)

2.176,-*

2 SEDACIA SÚPRAVA

749,-
65%
UŠETRÍTE

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

výpredajový 

hit

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

Sedacia súprava s látkovým poťahom v sivej farbe, korpus s poťahom vo vzhľade kože, veľký 
výber látok za individuálnu cenu, dostupné aj v zrkadlovo obrátenej variante, vr. rozkladacej 
funkcie, úložného priestoru a nastaviteľných opierok rúk, plocha lôžka cca 155x210 cm, 
cca 271x175 cm, namiesto 1.596,-* 599,- taburet za príplatok (29910014/01-02)

vr. rozkladacej 
funkcie

vrátane  
• rozkladacej funkcie 
• úložného priestoru 
• nastaviteľných opierok rúk
  

Sedacia zostava s látkovým poťahom v sivej farbe, nohy v prírodnom prevedení, skladá sa 
z: 2-miestnej pohovky, šírka cca 150 cm, 3-miestnej pohovky, šírka cca 180 cm, namiesto 1.142,-* 499,- 
a kresla, šírka cca 90 cm, namiesto 356,-* 149,- (14910016/01-02)

XXXL výber látok

1.596,-*

SEDACIA SÚPRAVA

599,-
62%
UŠETRÍTE

lacnejšie

výpredajový 

hit

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.

1.142,-*

3-MIESTNA A 2-MIESTNA POHOVKA

499,-
56%
UŠETRÍTE

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

farebná alternatíva

vr. rozkladacej funkcie
392,-*

2 VÁĽANDA, 
90X200 CM

149,-

vr. rozkladacej funkcie

XXXL výber látok

vr. rozkladacej funkcie

1.500,-*

4 ROZKLADACIA 
POHOVKA

649,-

vrátane 
• 2 nastaviteľných záhlaví 
• rozkladacej funkcie

215,-*

1 POHOVKA PRE 
DETI A MLADÝCH

129,-
39%
UŠETRÍTE

868,-*

3 ROZKLADACIA POHOVKA

299,-
65%
UŠETRÍTE

výhodnejšie

1: Pohovka pre deti a mladých s poťahom z mikrovlákna v zelenej alebo ružovej farbe, vr. 2 operadlových  
vankúšov a rozkladacej funkcie, plocha lôžka cca 107x181 cm, šírka cca 116 cm, namiesto 215,-* 129,- (02770093/01-

02) 2: Váľanda s látkovým poťahom v tmavosivej farbe/károvanom vzore, plocha lôžka cca 90x200 cm,
namiesto 392,-* 149,- (11700009/01-02) 3: Rozkladacia pohovka s látkovým poťahom v sivej farbe, preší-
vaný sedák, veľký výber látok za individuálnu cenu, vr. vankúšov, rozkladacej funkcie a úložného priestoru, 
plocha lôžka cca 140x205 cm, šírka cca 205 cm, namiesto 868,-* 299,- (23000128/02) 4: Rozkladacia pohovka  
s látkovým poťahom v sivej farbe, vr. rozkladacej funkcie a 2 nastaviteľných záhlaví, plocha lôžka  
cca 140x190 cm, šírka cca 195 cm, namiesto 1.500,-* 649,- dekoračné vankúše za príplatok (01900004/05)

Sedacia súprava s látkovým poťahom v sivej farbe, korpus s bielym poťahom cayenne vo vzhľade kože, veľký 
výber látok za individuálnu cenu, dostupná za individuálnu cenu aj v zrkadlovo obrátenej variante, vr. rozklada-
cej funkcie, 2 dekoračných a 3 operadlových vankúšov, plocha lôžka cca 120x205 cm, cca 245x175 cm, namiesto 
677,-* 299,- (23000055/03)

677,-*

SEDACIA SÚPRAVA

299,-
55%
UŠETRÍTE

vr. rozkladacej funkcie

XXXL výber látok

vrátane  
• rozkladacej funkcie
• vankúšov

vrátane 
• rozkladacej funkcie 
• úložného priestoru

výpredajový 

hit

výpredajový 

hit

na veeeľa 
kusov 
nábytku

mínus

20%1)

1) Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje 
sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, 
tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar 
označený „Najnižšia cena na Slovensku”. Nevzťahuje sa na 
sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar 
značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len 
pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte 
XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 
2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po 
dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú 
presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované 
a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/
podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov 
je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!
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Sedacia súprava s látkovým poťahom v žltej farbe, veľký výber látok za individuálnu cenu, 
dostupná aj v zrkadlovo obrátenej variante, nohy v chrómovej farbe, vr. nastaviteľných záhlaví, 
cca 326x222 cm, namiesto 3.278,-* 1.199,- motorové rozšírenie sedáku, nastaviteľná hĺbka sedá-
ku a ozdobné vankúše za príplatok (07110053/01,04)

nastaviteľná hĺbka 
sedáku za príplatok

vr. nastaviteľných 
záhlaví

motorové rozšířenie 
sedáku za príplatok

3.278,-*

SEDACIA SÚPRAVA

1.199,-
63%
UŠETRÍTE

2.043,-*

SEDACIA SÚPRAVA

749,-
63%
UŠETRÍTE

Sedacia súprava s látkovým poťahom v striebornej farbe, veľký výber látok 
za individuálnu cenu, dostupná aj v zrkadlovo obrátenej variante, vr. 3 nastavi-
teľných záhlaví a nastaviteľnej opierky rúk, cca 223x263 cm, namiesto 2.043,-* 
749,- rozkladacia funkcia a úložný priestor za príplatok (23070165/01-02)

vrátane 
• rozkladacej funkcie
• úložného priestoru vpravo aj vľavo
• nastaviteľnej opierky rúk

Sedacia súprava s látkovým poťahom v sivej farbe, veľký výber látok za indivi-
duálnu cenu, dostupná aj v zrkadlovo obrátenej variante, vr. rozkladacej funkcie, 
úložného priestoru vpravo aj vľavo a nastaviteľnej opierky rúk, plocha lôžka 
cca 127x259 cm, cca 167x322x186 cm, namiesto 2.115,-* 999,- vankúše a opierky 
hlavy za príplatok (08120053/01-02)

2.115,-*

SEDACIA SÚPRAVA
999,-

Relaxačné kreslo 
s látkovým poťahom v béžovej farbe, konštrukcia 
z brezového dreva, dyhovaného,  namiesto 62,-* 
39,90 taburet,  namiesto 42,-* 19,90 (22900012/01-02)

taburet 
499,-

Masážne kreslo s poťahom vo vzhľade kože v hnedej 
farbe, vr. šijového vankúša, vr. motorovej relaxačnej 
funkcie, rôznych masážnych funkcií a vyhrievaného 
sedáku, namiesto 2.794,-* 1.199,- (28560037/02)

2.794,-*

MASÁŽNE KRESLO
1.199,-

vr. rôznych 
masážnych funkcií

62,-*

RELAXAČNÉ KRESLO

3990

35%
UŠETRÍTE

* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

vr. nasta-
viteľných 
záhlaví

XXXL výber látok

vrátane  
• 3 nastaviteľných záhlaví 
• nastaviteľnej opierky rúk

XXXL výber látok
XXXL výber látok

výpredajový 

hit

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.

Relaxačné kreslo vr. taburetu 
s látkovým poťahom, konštrukcia z kovu, 
namiesto 665,-* 199,- (23810353/01)

665,-*

RELAXAČNÉ KRESLO 
VR. TABURETU

199,-

vr. taburetu

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus
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* Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.
1) Spektrum dostupných energetických tried A++ až E, bližšie informácie na strane 24. 

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

Nakúpte s XXXL 
hit kartou 
výhodnejšie!

www.hitkarta.sk

XXXL
HIT KARTA

na veeeľa 
kusov 
nábytku

mínus

20%2)

2) Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje 
sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, 
tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar 
označený „Najnižšia cena na Slovensku”. Nevzťahuje sa na 
sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar 
značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len 
pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte 
XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 
2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po 
dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú 
presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované 
a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/
podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov 
je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

s úložným priestorom

383,-*

4 KONFERENČNÝ STOLÍK
149,-

výškovo nastaviteľný do 63 cm

706,-*

5 KONFERENČNÝ STOLÍK
269,-

mramor

masív dreva 
akácie

TV diel v dekóre dub, predné strany v bielej farbe s vysokým leskom, vr. nevymeniteľného LED osvetlenia, 
energetická trieda A - A++1), Š/V/H: cca 152/48/45 cm, namiesto 413,-* 199,- komoda, 2-dverová, so zásuvkou,  
vr. nevymeniteľného LED osvetlenia, energetická trieda A - A++1), Š/V/H: cca 100/89/39 cm, namiesto 481,-* 229,-  
skrinka, 2-dverová, vr. nevymeniteľného LED osvetlenia, energetická trieda A - A++1), Š/V/H: cca 60/196/39 cm,  
namiesto 550,-* 249,- konferenčný stolík, cca 68x114 cm, výška cca 52 cm, roztiahnuteľný do 144 cm,  
namiesto 353,-* 169,- komoda 3-dverová, 5 vkládacích políc, vr. nevymeniteľného LED osvetlenia, energetická 
trieda A - A++1), Š/V/H: cca 100/135/39 cm, namiesto 705,-* 329,- (11700002/02-04,07-08,11-12,05)

353,-*

KONFERENČNÝ 
STOLÍK

169,-

481,-*

KOMODA
229,- 550,-*

SKRINKA
249,-

634,-*

1 OBÝVACIA STENA
299,-

413,-*

TV DIEL

199,-
51%
UŠETRÍTE

249,-*

3 KONFERENČNÝ STOLÍK

6990

71%
UŠETRÍTE

roztiahnuteľný 
do 144 cm

vysoký lesk

z masívu dreva 
sheesham

149,-*

2 NÁSTENNÁ 
POLICA

5990

vr. nevymeniteľného 
LED osvetlenia, 
energetická trieda 
A - A++1)

1: Obývacia stena v dekóre dub sonoma, Š/V/H: cca 280/190/45 cm, namiesto 634,-* 299,- (11700048/01)  
2: Obývacia stena z masívu dreva sheesham, kovové úchyty v medenej farbe, skladá sa z:  vitríny, s 2 dvierkami  
a zásuvkou, Š/V/H: cca 60/175/40 cm, cena za ks, namiesto 789,-* 329,- TV dielu, s 2 dvierkami a zásuvkou,  
Š/V/H: cca 178/45/45 cm, namiesto 799,-* 299,- nástennej police, Š/V/H: cca 115/22/25 cm, namiesto 149,-* 59,90 
(16300018/06,08,07,09-10,05) 3: Konferenčný stolík s 8 mm doskou z číreho skla, podstavec z PVC s bielym lakom, 
cca 115x65 cm, výška cca 42 cm, namiesto 249,-* 69,90 (07580016/01) 4: Konferenčný stolík z MDF v lesklej bielej 
farbe, tvrdené sklo, kovové nohy, s úložným priestorom, cca 110x60 cm, výška cca 37 cm, výškovo nastaviteľný 
do 63 cm, namiesto 383,-* 149,- (22390055/01) 5: Konferenčný stolík s doskou z mramoru, konštrukcie z kovu  
v čiernej farbe, spodná doska z masívu dreva akácie, ø cca 84 cm, výška cca 45 cm, namiesto 706,-* 269,- 
(16300090/01)

705,-*

KOMODA
329,-

799,-*

2 TV DIEL

299,-
62%
UŠETRÍTE

789,-*

2 CENA 
ZA VITRÍNU

329,-
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Spálňa v alpskej bielej farbe, skladá sa z: postele v komfortnej výške, vr. záhlavia s poťahom vo vzhľade kože, úložného priestoru 
a úložných zásuviek, plocha lôžka cca 180x200 cm, namiesto 1.057,-* 399,- sady nočných stolíkov, 2-dielna, s 3 zásuvkami, Š/V/H/: 
cca 50/84/39 cm, namiesto 467,-* 169,- skrine s posuvnými dverami, 3-dverová, vr. zrkadla, 3 šatníkových tyčí a 3 vložených políc, 
Š/V/H: cca 271/210/62 cm, namiesto 1.225,-* 459,- matrac, lamelový rošt, dekorácie a lôžkoviny za príplatok (03800302/01-02,04)

1.225,-*

SKRIŇA S POSUVNÝMI 
DVERAMI

459,-

Posteľ boxspring s látkovým poťahom v sivej farbe, veľký výber látok za indivi-
duálnu cenu, vr. záhlavia, 7 zónového taštičkového matraca s pružinovým jadrom, 
toppera a nôh, plocha lôžka cca 180x200 cm, namiesto 1.722,-* 679,- a skriňa 
s posuvnými dverami, 2-dverová, v bielej/lávovej farbe, vr. 2 zásuviek, 
6 vložených políc a 2 šatníkových tyčí, Š/V/H: cca 240/226/60 cm, 
namiesto 1.073,-* 459,- doplnkový nábytok za príplatok (14080017/01;12980006/01)

vr. vnútorného 
usporiadania

Spálňa, dekór dub artisan s prvkami v sivej farbe, skladá sa zo: skrine 
s posuvnými dverami, 2-dverová, vr. 3 vložených políc a 3 šatníkových tyčí, 
Š/V/H: cca 270/211/61 cm, namiesto 788,-* 349,- paspartového rámu, Š/V/H:  
cca 281/216/24 cm, namiesto 182,-* 79,- postele, záhlavie s poťahom vo vzhľade 
kože v antracitovej farbe, nohy v matnej sivej farbe, plocha lôžka cca 180x200 cm,  
namiesto 680,-* 299,- nočného stolíka s 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 57/45/42 cm, 
namiesto 162,-* 79,- komody, Š/V/H: cca 142/86/41 cm, namiesto 358,-* 149,- 
bez osvetlenia; vankúše, matrac, lamelový rošt, deky a dekorácie za príplatok 
(06870422/13-17)

788,-*

SKRIŇA S POSUVNÝMI 
DVERAMI

349,-

467,-*

SADA NOČNÝCH 
STOLÍKOV, 2 DIELNA

169,-

vr. úložných zásuviek

1.722,-*

POSTEĽ BOXSPRING, PLOCHA 
LÔŽKA CCA 180X200 CM

679,-
60%
UŠETRÍTE

1.073,-*

SKRIŇA S POSUVNÝMI DVERAMI, 
ŠÍRKA CCA 240 CM

459,-

162,-*

NOČNÝ STOLÍK
79,-

vrátane  
• záhlavia 
• úložného priestoru 
• úložných zásuviek

* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

vrátane 
• 7 zónového taštičkového 

matraca s pružinovým jadrom
• toppera 
• nôh

XXXL výber látok

1.057,-*

POSTEĽ, PLOCHA LÔŽKA 
CCA 180X200 CM

399,-
62%
UŠETRÍTE

680,-*

POSTEĽ, PLOCHA LÔŽKA 
CCA 180X200 CM

299,-
56%
UŠETRÍTE

výpredajový 

hit

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

Spálňa, 4 dielna, v dekóre dub san remo s prvkami v čiernej farbe, skladá sa z: postele, cca 180x200 cm, 
šatníkovej skrine, Š/V/H: cca 215/210/62 cm a 2 nočných stolíkov, Š/V/H: cca 46/40/41 cm, namiesto 638,-* 299,- 
(25220073/05)

675,-*

1 ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA, 
ŠÍRKA CCA 270 CM

299,-
356,-*

3 SKRIŇA S POSUVNÝMI 
DVERAMI, ŠÍRKA CCA 170 CM

139,-

lacnejšie

652,-*

4 POSTEĽ BOXSPRING, PLOCHA 
LÔŽKA CCA 120X200 CM

299,-
54%
UŠETRÍTE1.646,-*

2 POSTEĽ, PLOCHA LÔŽKA 
CCA 180X200 CM

499,-
69%
UŠETRÍTE

638,-*

SPÁLŇA, 4 DIELNA

299,-
53%
UŠETRÍTE

1: Šatníková skriňa v bielej farbe, s 2 zrkadlovými dverami, s 8 dvierkami a 2 zásuvkami, vr. 2 šatníkových tyčí  
a 4 vložených políc, Š/V/H: cca 270/210/58 cm, namiesto 675,-* 299,- (17870682/01) 2: Posteľ z masívu bukového  
dreva, prírodne olejovaného, vr. záhlavia, plocha lôžka cca 180x200 cm, namiesto 1.646,-* 499,- zásuvka 
pod posteľ vr. soft close systému, Š/V/H: cca 145/24/77 cm, namiesto 374,-* 109,- nočný stolík s 1 zásuvkou  
a 1 otvorenou policou, Š/V/H: cca 50/43/38 cm, namiesto 248,-* 99,- matrac a lamelový rošt za príplatok (24180002/01-

03) 3: Skriňa s posuvnými dverami, korpus v dekóre dub sonoma, predné strany v matnej bielej farbe/dekóre
dub sonoma, s 2 dverami, vr. 2 šatníkových tyčí a 2 vložených políc, Š/V/H: cca 170/191/61 cm, namiesto 356,-*
139,- (06870085/01) 4: Posteľ boxspring s látkovým poťahom v čiernej/červenej farbe, vr. bonelového matraca 
s pružinovým jadrom, toppera zo studenej peny, lamelového roštu a záhlavia, plocha lôžka cca 120x200 cm, 
namiesto 652,-* 299,- (14080023/01)

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.

na veeeľa 
kusov 
nábytku

mínus

20%1)

1) Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje 
sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, 
tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar 
označený „Najnižšia cena na Slovensku”. Nevzťahuje sa na 
sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar 
značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len 
pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte 
XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 
2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po 
dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú 
presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované 
a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/
podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov 
je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!
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Matrac s 20 cm vysokým sendvičovým jadrom 
a 5 anatomickými zónami, poťah prešitý polyesterovým 
rúnom, vhodný pre alergikov, odnímateľný poťah 
prostredníctvom zipsu a s možnosťou prania do 60 °C, 
90x200 cm, namiesto 438,-* 199,- (07590037/05-06)

438,-*

MATRAC
199,-

Matrac, 5 anatomických zón, profilovaná PUR pena 
a lepená RE pena, s aloe vera, odnímateľný poťah 
je možné prať do 60 °C, celková výška cca 19 cm, 
cca 80x200 cm, namiesto 215,-* 109,- cca 90x200 cm, 
namiesto 215,-* 109,- cca 120x200 cm, namiesto 284,-* 
149,- cca 140x200 cm, namiesto 329,-* 179,- 
180x200 cm, namiesto 416,-* 222,- (16880005/01-05)

dostupný za individuálnu 
cenu aj v iných veľkostiach

Lamelový rošt s 28 lamelami a vnútornými 
puzdrami, vr. polohovateľnej časti v oblasti hlavy 
a nôh, so spevňujúcim stredovým pásom, otvárateľný 
zo strany nôh, 90x200 cm, namiesto 190,-* 79,- 
(05590002/02)

otvárateľný 
zo strany nôh

Lamelový rošt s 28 lamelami z masívneho dreva, 
s výstužou v bedrovej oblasti, výška cca 6 cm, 
90x200 cm, dostupný za individuálnu cenu aj v iných 
veľkostiach, namiesto 94,-* 49,- (16880010/02,01,03-04)

 
 

94,-*

LAMELOVÝ ROŠT, 
90X200 CM

49,-
47%
UŠETRÍTE

* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

Matrac s jadrom z polyuretánovej peny s priedušným 
antibakteriálnym poťahom, cca 90x200 cm, namiesto 
123,-* 59,- 80x200 cm, namiesto 123,-* 59,- 120x200 cm, 
namiesto 157,-* 79,- 140x200 cm, namiesto 184,-* 99,- 
180x200 cm, namiesto 235,-* 119,- (16880002/02,01,03-05)

123,-*

MATRAC, 90X200 CM
59,-

Matrac TFK Cool, 7-zónový taštičkový matrac 
s pružinovým jadrom, antibakteriálny, odnímateľný  
poťah prostrednictvom zipsu, ktorý je možné 
prať do 40 °C, 90x200 cm, namiesto 554,-* 259,- 
(04780020/01)

554,-*

MATRAC
259,-

215,-*

MATRAC
109,-

190,-*

LAMELOVÝ ROŠT

79,-
58%
UŠETRÍTE

výpredajový 

hit

Spálňa, skladá sa z: postele boxspring s látkovým poťahom v svetlosivej farbe, nohy v prírodnej farbe,  
veľký výber látok za individuálnu cenu, vr. záhlavia, 7 zónového taštičkového matraca s pružinovým jadrom  
a s integrovaným topperom, plocha lôžka cca 160x200 cm, namiesto 1.672,-* 649,- odkladacieho stolíka  
v bielej farbe, nohy v dekóre dreva, s 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 46/60/30 cm,  namiesto 199,-* 89,- skriňa  
s posuvnými dverami, 2-dverová, v matnej bielej farbe, vr. 3 zásuviek, 3 šatníkových tyčí a 5 políc, Š/V/H:  
cca 270/210/61 cm,  namiesto 769,-* 333,- vankúše a deka za príplatok (14080014/22;23620328/01;06870342/04,03,02,01)

199,-*

ODKLADACÍ 
STOLÍK

89,- 769,-*

SKRIŇA S POSUVNÝMI 
DVERAMI

333,-

lacnejšie

XXXL výber látok

1.672,-*

POSTEĽ BOXSPRING, PLOCHA 
LÔŽKA CCA 160X200CM

649,-
61%
UŠETRÍTE

vrátane 
• záhlavia
• 7 zónového taštičkového 

matraca s pružinovým jadrom 
• integrovaným topperom

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.
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* Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.
1) Spektrum dostupných energetických tried A++ až E, bližšie informácie na strane 24. 

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

Nakúpte s XXXL 
hit kartou 
výhodnejšie!

www.hitkarta.sk

XXXL
HIT KARTA

Izba pre mladých v dekóre dub bahenný v sivej farbe s prvkami v tyrkysovej, čiernej a bielej farbe,  
skladá sa zo: skrine s posuvnými dverami vr. 2 šatníkových tyčí a 2 vložených políc, Š/V/H: cca 170/210/61 cm,  
namiesto 523,-* 229,- postele vr. čalúneného záhlavia, plocha lôžka cca 140x200 cm, namiesto 500,-* 199,- 
nočného stolíka, s 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 50/49/42 cm,  namiesto 136,-* 59,- písacieho stola s 2 dvierkami, 
Š/V/H: cca 150/74/60 cm, namiesto 385,-* 149,- TV dielu s 2 zásuvkami a 1 dvierkami, Š/V/H: 155/54/52 cm,  
namiesto 329,-* 149,- paspartového rámu, Š/V/H: cca 181/215/20 cm, namiesto 163,-* 69,- nástennej police,  
Š/V/H: cca 120/25/26 cm, namiesto 59,-* 25,- regálu s 1 zásuvkou a 2 dvierkami, Š/V/H: 60/192/42 cm,  
namiesto 329,-* 149,- (06870188/01-05,07-08,06)

5 dielna zostava

vr. sedáku

štýlovejšie

548,-*

1 ŠATŇA, 5 DIELNA

229,-
58%
UŠETRÍTE

výhodnejšie

136,-*

NOČNÝ STOLÍK
59,-

385,-*

PÍSACÍ STÔL, 
ŠÍRKA CCA 150 CM

149,-

500,-*

POSTEĽ, PLOCHA LÔŽKA 
CCA 140X200 CM

199,-
60%
UŠETRÍTE

1: Šatňa, 5 dielna, v dekóre old wood vintage s prvkami v betónovom vzhľade v tmavosivej farbe, skladá  
sa z: lavice vr. sedáku, panelu, skrinky na topánky a zrkadla, Š/V/H: cca 132/201/42 cm, namiesto 548,-* 229,- 
(06870320/05) 2: Kúpeľňa, korpus a predné plochy v lesklej bielej farbe, skladá sa zo: spodnej skrinky pod  
umývadlo, šírka cca 60 cm, namiesto 396,-* 179,- umývadla,  namiesto 182,-* 79,- midi skrinky s dvierkami  
a 2 zásuvkami, šírka cca 30 cm, namiesto 229,-* 69,- skrinky so zrkadlom, 3-dverová, vr. nevymeniteľného LED 
osvetlenia A - A++1), šírka cca 65 cm, namiesto 315,-* 129,- armatúra a držiaky na uteráky za príplatok (19770335/01-

02,04,07)

vr. LED 
osvetlenia 
A - A++1)

182,-*

2 UMÝVADLO
79,-

315,-*

2 SKRINKA 
SO ZRKADLOM

129,-
229,-*

2 MIDI SKRINKA
69,-

396,-*

2 SPODNÁ SKRINKA 
POD UMÝVADLO

179,-
54%
UŠETRÍTE

523,-*

SKRIŇA S POSUVNÝMI 
DVERAMI

229,-

na veeeľa 
kusov 
nábytku

mínus

20%2)

2) Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje 
sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, 
tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar 
označený „Najnižšia cena na Slovensku”. Nevzťahuje sa na 
sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar 
značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len 
pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte 
XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 
2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po 
dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú 
presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované 
a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/
podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov 
je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!
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Komoda v dekóre dub wotan, 2-dverová, s 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 140/85/40 cm, namiesto 
230,-* 135,- regál s 5 policami, Š/V/H: cca 75/210/40 cm, namiesto 183,-* 119,- písací stôl, 
2-dverový, s 2 zásuvkami, Š/V/H: cca 158/75/60 cm,  namiesto 257,-* 199,- regál s 3 odkladací-
mi policami, Š/V/H: cca 125/29/26 cm, namiesto 77,-* 49,- (11700001/21-26)

230,-*

KOMODA
135,-

257,-*

PÍSACÍ STÔL

199,-
22%
UŠETRÍTE

Otočná stolička s látkovým poťahom v sivej farbe, 
s čalúnenými opierkami rúk, kovová konštrukcia, 
výškovo nastaviteľná pomocou plynového piestu, 
max. nosnosť cca do 120 kg,  namiesto 206,-* 119,- 
(27440029/01)

206,-*

OTOČNÁ STOLIČKA
119,-

109,-*

PÍSACÍ STÔL

59,-
45%
UŠETRÍTE

PÍSACÍ STÔL
9990

100,-*

OTOČNÁ STOLIČKA
4990

Otočná stolička s látkovým poťahom v čiernej/
červenej farbe, prešívanie v červenej farbe, operadlo 
prešívané do tvaru V, rám a opierky rúk v čiernej 
farbe, výškovo nastaviteľná,  namiesto 142,-* 59,- 
(18840018/01)

* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

183,-*

REGÁL
119,-

Otočná stolička pre mladých s látkovým 
poťahom v modrozelenej farbe, noha v šedej farbe, 
max. Nosnosť cca do 100kg, namiesto 191,-* 99,90 
(26960013/01)

191,-*

OTOČNÁ STOLIČKA
9990

142,-*

OTOČNÁ STOLIČKA

59,-
58%
UŠETRÍTE

Písací stôl v dekóre dub bahenný s prvkami v dekóre dub čierny, s dvierkami 
a zásuvkou, Š/V/H: cca 140/73/60 cm, 99,90 Stolička gaming s poťahom vo vzhľade 
kože v čiernej farbe a so sieťovinou v zelenej farbe, otočný kríž z nylonu, vr. opierok 
rúk, výškovo nastaviteľná, namiesto 142,-* 79,90 (06870328/03;29260057/01)

Písací stôl v dekóre dub sonoma, s dvierkami, zásuvkou a výsuvom na 
klávesnicu, Š/V/H: cca 100/75/50 cm, namiesto 109,-* 59,- Otočná stolička 
s látkovým poťahom, sieťované operadlo v čiernej farbe, konštrukcia vo farbe 
chrómu, vrátane opierok rúk, dostupná za rovnakú cenu aj v sivej farbe, 
namiesto 100,-* 49,90 (11700015/49;26960003/02-03)

142,-*

STOLIČKA GAMING
7990

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus

výpredajový 

hit
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

Regál, rám z kovu v starožitnom vzhľade, police z masívu mangového dreva, lakované v opotrebovanom  
vzhľade, Š/V/H: cca 160/200/40 cm,  namiesto 570,-* 329,- regál s 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 55/200/40 cm,  
namiesto 542,-* 299,- TV diel s 3 zásuvkami, Š/V/H: cca 150/60/45 cm, namiesto 509,-* 299,- (18771546/01,04-05)

570,-*

REGÁL
329,-

z masívu mangového dreva

268,-*

6 ZRKADLO
119,-

285,-*

4 KOMODA LOWBOARD
155,-

142,-*

2 REGÁL
59,-

89,90*

1 SKRINKA NA TOPÁNKY

4990

44%
UŠETRÍTE

21,90*

5 POJAZDNÝ 
ŠATNÍKOVÝ VEŠIAK

1199

45%
UŠETRÍTE

1: Skrinka na topánky, korpus v dekóre dub sonoma, predné strany v bielej farbe, s 2 dvierkami a 5 vložený-
mi policami, Š/V/H: cca 69/176/35 cm, namiesto 89,90* 49,90 (08870090/01) 2: Regál, kovová konštrukcia,  
so 4 vloženými policami vo farbe vlašského orecha, Š/V/H: cca 60/125/30 cm, namiesto 142,-* 59,- (05370007/03) 
3: Komoda, 2-dverová, so 4 zásuvkami, Š/V/H: cca 149/90/43 cm, namiesto 340,-* 179,- (00030001/32)  
4: Komoda lowboard, 2-dverová, betónový vzhľad v tmavosivej farbe/vintage old wood, s 2 otvorenými  
policami a zásuvkou, Š/V/H: cca 181/64/42 cm, namiesto 285,-* 155,- (06870212/06) 5: Pojazdný šatníkový vešiak  
z kovu, pochrómovaný/biely lak, skladací, Š/V/H: cca 92/99-167/48 cm, namiesto 21,90* 11,99 (01090003/01)  
6: Zrkadlo s rámom v striebornej farbe s prvkami zrkadlového skla, cca 80x120 cm, namiesto 268,-* 119,- 
(10470050/01)

542,-*

REGÁL
299,-

509,-*

TV DIEL

299,-
41%
UŠETRÍTE

340,-*

3 KOMODA

179,-
47%
UŠETRÍTE

na veeeľa 
kusov 
nábytku

mínus

20%1)

1) Zľava platí na pôvodné predajné ceny po zľave. Nevzťahuje 
sa na akciový a výpredajový tovar, dodatočné vybavenie, 
tovar propagovaný v našej aktuálnej reklame a na tovar 
označený „Najnižšia cena na Slovensku”. Nevzťahuje sa na 
sortiment kuchýň, tovar označený Online Only a tovar 
značiek  Voglauer, Stokke, JOOP!, Hülsta a Biohort. Platí len 
pre novo uskutočnené objednávky. Zľavu nie je možné 
kombinovať s inými akciami. Pre uplatnenie zľavy kontaktujte 
XXXL odborných poradcov. Zľava platí od 22. 04. do 25. 04. 
2021. V e-shope zľava platí od 19. 04. do 25. 04. 2021. Po 
dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú 
presné termíny platnosti akcie a jej podmienky zverejňované 
a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/C/
podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov 
je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne.  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.
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* Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 1) Spektrum dostupných energetickcýh tried u digestorov A+ až F, bližšie informácie na strane 24. 
Spektrum dostupných energetických tried u domácich chladiacich zariadení, rúr, práčok a umývačiek na riady A+++ až D, bližšie informácie na strane 24. 2+3) Bližšie informácie na strane 2.

Vstavaná kuchyňa v super matnej kamennosivej farbe v kombinácií s dekórom dub havanna, 
veľký výber predných strán a korpusov za individuálnu cenu, skladá sa z: rohovej kuchyne 
vr. prístavného vysokého stolíka, cca 300x305 cm a vysokej skrine na spotrebiče, šírka cca 180 cm, 
2.299,- bez spotrebičov a osvetlenia; zadná stena, drez a armatúra za príplatok (04530662/02)

Rohová kuchyňa v betónovom vzhľade v čiernej farbe v kombinácií s dekórom dub virginia, veľký výber 
predných strán a korpusov za individuálnu cenu, cca 215x210 cm, namiesto 4.133,-* 1.499,- vr. 4-dielnej sady 
vstavaných spotrebičov; armatúra, umývačka riadu, zadná stena, systém na zadnej stene za príplatok (04530667/67)

XXXL výber predných strán

expresný servis
Získajte svoju
novú kuchyňu
skôr ako 
ostatní!

Je to tak jednoduché! 
1. Odfoťte si stavebný plán alebo si vytvorte náčrt
2. Kontaktujte odborného poradcu kuchýň
3. Obdržíte prvý návrh kuchyne
4. Dohodneme si termín

Naplánujte 

si svoju kuchyňu:

e-mail: 

interiersk@xxxlutz.sk

kvalitnejšie

vrátane 4-dielnej sady 
vstavaných spotrebičov 
• kombinovaná chladnička 

s mrazničkou triedy A+1)

• rúra triedy A1)

• sklokeramická doska
• digestor triedy D1)

4.133,-*

ROHOVÁ KUCHYŇA
1.499,-

63%
UŠETRÍTE

vr. prístavného 
vysokého stolíka

XXXL výber predných strán

5.130,-*

VSTAVANÁ KUCHYŇA

2.299,-
55%
UŠETRÍTE

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus

LSKx0-LSK01-1-x-14-15__@__2__@2__014   14 19.11.2020   18:49:03
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

Nakúpte s XXXL 
hit kartou 
výhodnejšie!

www.hitkarta.sk

XXXL
HIT KARTA

XXXL výber predných strán

XXXL výber predných strán

štýlovejšie

1: Vstavaná kuchyňa, matný lak v krišťáľovo-bielej farbe v kombinácií s dekórom prírodný dub sukový, 
veľký výber predných strán a korpusov za individuálnu cenu, cca 165x210x215 cm, namiesto 4.710,-* 2.099,-  
bez spotrebičov a osvetlenia; zadná stena, drez a armatúra za príplatok (02100051/01) 2: Vstavaná kuchyňa  
v bielej farbe, veľký výber predných strán za individuálnu cenu, cca 185x423 cm, namiesto 4.349,-* 1.999,-  
bez spotrebičov; drez, zadná stena a armatúra za príplatok (15660232/01)

výpredajový 

hit

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.

4.710,-*

1 VSTAVANÁ KUCHYŇA

2.099,-
55%
UŠETRÍTE

4.349,-*

2 VSTAVANÁ KUCHYŇA
1.999,-

na spotrebiče 
značiek Bosch 
a Siemens

mínus

20%3)

na kuchyne na mieru značiek
Novel, C‘elina a Dieter 
Knoll Collection

mínus

50%2)

LSKx0-LSK01-1-x-14-15__@__2__@2__015   15 19.11.2020   18:49:20



* Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.
1+2) Bližšie informácie na strane 2.

Rohová kuchyňa v sivomodrej farbe s prvkami v dekóre dub divoký, veľký výber predných 
strán a korpusov za individuálnu cenu, skladá sa z: kuchynskej linky, šírka cca 330 cm a vysokej 
skrine na spotrebiče, šírka cca 150 cm, namiesto 3.100,-* 1.499,- bez spotrebičov a osvetlenia; 
zadná stena, drez a armatúra za príplatok (18710012/37)

XXXL výber predných strán

3.100,-*

ROHOVÁ KUCHYŇA

1.499,-
51%
UŠETRÍTE

na spotrebiče 
značiek Bosch 
a Siemens

mínus

20%2)

na kuchyne na mieru značiek
Novel, C‘elina a Dieter 
Knoll Collection

mínus

50%1)

Kuchynský blok v svetlosivej farbe, pracovná doska v dekóre 
dub zlatý, šírka cca 240 cm, namiesto 1.079,-* 429,- bez spotrebičov; 
drez a armatúra za príplatok (26460042/01)

1.079,-*

KUCHYNSKÝ BLOK

429,-
60%
UŠETRÍTE

XXXL výpredaj!  

70%
až mínus

výpredajový 

hit
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

Jedáleň, skladá sa z: jedálenského stola, masívny dub divoký, olejovaný, priebežné 
lamely, rám z kovu, cca 220x100 cm, namiesto 845,-* 349,- a stoličky s opierkami rúk 
s látkovým poťahom v tmavosivej farbe, rám z masívu dubového dreva v čiernej farbe, 
otočná, cena za ks, namiesto 258,-* 94,- (27480057/01;23620312/01)

masívny 
dub divoký

845,-*

JEDÁLENSKÝ STÔL
349,-

258,-*

STOLIČKA 
S OPIERKAMI RÚK

94,-
63%
UŠETRÍTE

144,-*

4 STOLIČKA
57,-

75,-*

2 STOLIČKA

26,-
65%
UŠETRÍTE

vysoký 
lesk

204,-*

1 JEDÁLENSKÝ STÔL

59,-
71%
UŠETRÍTE

80,-*

1 HOJDACIA 
STOLIČKA

29,-

1: Jedáleň, skladá sa z: jedálenského stola v bielej farbe s vysokým leskom s prvkami v sivej farbe s vysokým 
leskom, sokel z ušľachtilej ocele, cca 80x80 cm, namiesto 204,-* 59,- hojdacej stoličky s látkovým poťahom  
v sivej farbe s prešívaním, železná pochrómovaná konštrukcia, cena za ks,  namiesto 80,-* 29,- (07580085/01; 

27270264/01) 2: Stolička s poťahom z mikrovlákna v hnedej farbe, s kazetovým prešívaním, rám z kovu  
s práškovým nástrekom v čiernej farbe, namiesto 75,-* 26,- (11250040/02) 3: Jedálenský stôl, masívny dub divoký, 
 olejovaný, priebežné lamely, guľaté nohy, cca 80x80 cm, namiesto 184,-* 89,- Stolička s látkovým poťahom  
v kávovej farbe, nohy dekór dub, cena za ks namiesto 88,-* 34,- (27480079/02;27440107/01-02) 4: Stolička s látkovým 
poťahom v zelenej farbe, dostupná za rovnakú cenu aj v žltej, antracitovej a modrej farbe, rám v čiernej farbe,  
cena za ks, namiesto 144,-* 57,- (15000030/02-05)

masívny 
dub divoký 

88,-*

3 STOLIČKA

34,-
61%
UŠETRÍTE

184,-*

3 JEDÁLENSKÝ 
STÔL

89,-

výhodnejšie

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

11,99*

3 STROPNÉ SVIETIDLO, 
Ø 28 CM

599

stmievateľné 
+ nastavenie 
farebnej teploty 
prostredníctvom 
diaľkového 
ovládania

84,50*

6 STOJACE SVIETIDLO, 
VÝŠKA 180 CM

4990

79,90*

1 ZÁVESNÉ SVIETIDLO, 
DĹŽKA 80 CM

2999

62%
UŠETRÍTE

9,99*

2 STOLNÁ LAMPA, 
VÝŠKA 23 CM

399

60%
UŠETRÍTE

84,90*

5 STROPNÉ SVIETIDLO, 
Ø 50 CM

3990

53%
UŠETRÍTE

výhodnejšie

1: Závesné svietidlo, kov vo farbe niklu/ priehľadné sklo, 4x5 W LED/2000 lm, dĺžka 80 cm, namiesto 79,90* 29,99 (76940381/01) 2: Stolná lampa, keramitka/ látka v bielej, 
orgovánovej, staroružovej alebo postelovo zelenej farbe, 1xE14 max. 40 W, výška 23 cm, namiesto 9,99* 3,99 (82270077/01-02,06-07) 3: Stropné svietidlo, akryl v bielej farbe, 
12 W LED/960 lm, Ø 28 cm, namiesto 11,99* 5,99 (82270896/01) 4: Stropné svietidlo, kov v chrómovej farbe/akryl v bielej farbe, 32 W LED/1850 lm, 43x43 cm alebo Ø 43 cm, 
namiesto 94,90* 44,- (82270938/01;0937/01) 5: Stropné svietidlo, akryl v bielej farbe/ hliník v čiernej alebo bielej farbe, 19,5 W LED/1350 lm, Ø 50 cm, namiesto 84,90* 39,90 
(31310271/01-02) 6: Stojace svietidlo, kov vo farbe niklu/satinované sklo, 1xR7S 230 W a 1xG9 33 W, výška 180 cm, namiesto 84,50* 49,90 (40620002/01)

94,90*

4 STROPNÉ 
SVIETIDLO, 43X43 CM 
ALEBO Ø 43 CM

44,-
53%
UŠETRÍTE

výpredajový 

hit

výpredajový 

hit

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

výškovo nastaviteľné

dostupné taktiež 
v Ø 43 cm

pohyblivé čítacie 
rameno svietidla

stmievateľné prostredníc-
tvom otočného stmievača

stmievateľné prostredníctvom 
obvyklého domáceho vypínača

Ušetrite teraz 25%
s XXXL poukazom
z titulnej strany

Zľava z pôvodných predajných cien po zľave. Platí len pri odovzdaní tohto poukazu, poukaz prosím hláste pred nákupom u nášho odborného poradcu. Na osobu a nákup je možné použiť len 1 poukaz/kód. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar, tovar propagovaný v našej aktuálnej 

reklame a na tovar označený ,,Najnižšia cena na Slovensku''. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Nie je možné kombinovať s iným poukazom. Zľava sa nevzťahuje na nákup kníh, žiaroviek, služieb, detských kočíkov, 

autosedačiek, tovaru označeného Online Only a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch, GEFU, Lindt a Matějovský. Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné termíny platnosti akcie a jej podmienky 

z verejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. 

-25%
na 1 výrobok podľa vášho 

výberu z oddelení: boutique, 
závesy, bytový textil, 
svietidlá a koberce

výpredajový poukaz

LSKx0-LSK01-1-x-18-19__@__2__@2__018   18 19.11.2020   18:50:54
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke.

Koberce

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

21,99*

8 UMELÁ KOŽUŠINA 
„LUNA“, CCA 60X90 CM

1299

40%
UŠETRÍTE

štýlovejšie

299,90*

11 RUČNĚ TKANÝ KOBEREC, 
CCA 130X190 CM

9990

66%
UŠETRÍTE

39,95*

10 BEHÚŇ, 80X200CM

1499

62%
UŠETRÍTE

149,-*

9 TKANÝ KOBEREC  
120X170 CM

6990

119,-*

12 TKANÝ KOBEREC, 
120X170 CM

3990

79,90*

7 VINTAGE KOBEREC, 
65X140CM

1999

74%
UŠETRÍTE

veľkosť namiesto cena

120x180cm 209,-* 39,90

160x230cm 289,-* 59,90

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

VÝHODNÉ 

FINANCOVANIE!

Viac informácií 

na xxxlutz.sk/c/

financovanie 

alebo na 

predajni.

7: Vintage koberec „Volantis“ - farebná rozmanitosť v jednom tvare, zo 100% špeciálneho vlákna s jednoduchou údržbou (60020015/53,60,64;0018/53,60,64) 8: Umelá kožuši-
na „Luna“, veľmi mäkká a príjemná na dotyk, dostupná v rôznych tlmených farbách, zo 100% polyesteru s jednoduchou údržbou, výška vlasu 30 mm, cca 60x90 cm, cena 
za ks, namiesto 21,99* 12,99 (78210085/02,04-06) 9: Tkaný koberec „Alisa“ so zaujímavým vzorom, dostupný v rôznych farbách, zo 100% polypropylénu s jednoduchou 
údržbou, (35800295/60,53,64,72;0294/53,60,64,72;0296/53,60,64,72;0297/53,60,64,72) 10: Behúň „Kitchen“ a „Coffee“, kuchynské behúne vo veselom designe, zo 100% polypropylénu 
s jednoduchou údržbou, v hnedej/béžovej alebo antracitovej/sivej farbe, cena za ks, 80x200 cm, namiesto 39,95* 14,99 (55730006/01;0005/01-02;0006/02) 11: Ručne tkaný 
koberec „Nordic“, „Pisa“, ručne tkaný koberec so štvorcovým vzorom v rôznych odtieňoch sivej farby, 60 % vlna, 20 % bavlna a 20 % nylon, cena za ks, cca 130x190 cm, 
namiesto 299,90* 99,90 cca 160x230 cm, namiesto 439,90* 149,- (46490023/61,64;0021/61,64;0022/61,64;0018/61,64) 12: Tkaný koberec „De Ville“ s jasnými tvarmi a farbami 
vylepší každú miestnosť, v 4 rôznych farbách, vyrobený zo 100% špeciálnych vlákien s jednoduchou údržbou, cena za ks 120x170 cm namiesto 119,-* 39,90 160x230 cm, 
namiesto 219,-* 69,90 (80650046/60,64;0067/60,64;0083/60,64;0118/60,64)083/60,64;0118/60,64)

veľkosť namiesto cena

70x140 cm 79,90* 29,99

160x230 cm 229,-* 119,-

200x290 cm 369,-* 189,-

LSKx0-LSK01-1-x-18-19__@__2__@2__019   19 19.11.2020   18:51:21



* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

Bytový textil

79,99*

3 SATÉNOVÉ 
POSTEĽNÉ 
OBLIEČKY

3999

199,-*

6 POSTEĽNÁ 
SÚPRAVA, 2-DIELNA

6999

1: Saténové posteľné obliečky, 70x90/140x200 cm, 100% bavlna, s obojstranným designom, so zipsom, výber z 2 farieb, namiesto 49,99* 24,99 (59040020/01-02)  
2: Posteľné obliečky „Maria“, 70x90/140x200 cm, 100% polyester, mikrovlákno, výber z rôznych motívov, cena za ks, namiesto 14,99* 3,99 (77040078/01) 3: Saténové  
posteľné obliečky, 70x90/140x200 cm, vr. obliečky na vankúš 40x80 cm zdarma, 100% bavlna, so zipsom, namiesto 79,99* 39,99 (43780134/01-03;0135/01-03;0136/01-03)  
4: Deka „Luna“, 100% polyester, flanel, výber zo 4 farieb, 140x190 cm, namiesto 14,99** 9,99 220x240 cm, namiesto 39,99** 19,99 (89820152/01-04;0177/01-04) 5: Posteľná 
súprava „Sanitized“ zo 100% polyesteru, vhodná pre alergikov na prach, antibakteriálna, vankúš, 70x90 cm, cca 740 g,  namiesto 24,95* 9,99 prešívaná prikrývka, 
140x200 cm, cca 850 g, namiesto 44,95* 19,99 (79920177;0178) 6: Posteľná súprava „Top Wash“, 2-dielna, 70x90/140x200 cm, poťah zo 100% bavlny, výplň zo 100%  
polyesteru, normálny stupeň hrejivosti, 3 tepelné body, dostupné v krabici alebo v prenosnej taške, namiesto 199,-* 69,99 (32790331/01-02)

24,95*

5 VANKÚŠ
999

49,99*

1 SATÉNOVÉ 
POSTEĽNÉ OBLIEČKY

2499

50%
UŠETRÍTE

14,99*

2 POSTEĽNÉ 
OBLIEČKY

399

73%
UŠETRÍTE

14,99**

4 DEKA, 
140X190 CM

999

33%
UŠETRÍTE

44,95*

5 PREŠÍVANÁ 
PRIKRÝVKA

1999

55%
UŠETRÍTE

vr. obliečky 

na vankúš 

40x80 cm 

zdarma

výber 
z rôznych 
motívov
  

výber 
z 3 farieb 
a designov
  

• digitálna tlač 
• výber z 2 farieb
  

výber zo 4 farieb 
a 2 veľkostí
  

• regulujúca vlhkosť 
• mäkká a príjemná
  

Ušetrite teraz 25%
s XXXL poukazom 
z titulnej strany

Zľava z pôvodných predajných cien po zľave. Platí len pri odovzdaní tohto poukazu, poukaz prosím hláste pred nákupom u nášho odborného poradcu. Na osobu a nákup je možné použiť len 1 poukaz/kód. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar, tovar propagovaný v našej aktuálnej 

reklame a na tovar označený ,,Najnižšia cena na Slovensku''. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Nie je možné kombinovať s iným poukazom. Zľava sa nevzťahuje na nákup kníh, žiaroviek, služieb, detských kočíkov, 

autosedačiek, tovaru označeného Online Only a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch, GEFU, Lindt a Matějovský. Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné termíny platnosti akcie a jej podmienky 

z verejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. 

-25%
na 1 výrobok podľa vášho 

výberu z oddelení: boutique, 
závesy, bytový textil, 
svietidlá a koberce

výpredajový poukaz

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

39,99*

8 KAZETOVÁ 
PRIKRÝVKA

1999

149,-*

9 TOPPER, 90X200 CM
5999

Bytový textil

19,99*

8 VANKÚŠ

799

60%
UŠETRÍTE

výhodnejšie

19,99*

11 HOTOVÝ ZÁVES, 
CENA ZA KS

699

65%
UŠETRÍTE

Závesy a záclony

39,99*

12 HOTOVÝ ZÁVES, 
CENA ZA KS

1499

14,99*

10 SADA GUĽATÝCH 
TYČÍ, DĹŽKA 120 CM, 
CENA ZA KS

999

33%
UŠETRÍTE

7: Froté séria „Bonita“, 100% bio bavlna, super savé, veľký výber farieb, ručník pre hostí, 30x50 cm,  
namiesto 4,49* 1,99 ručník, 50x100 cm, namiesto 11,99* 5,99 osuška, 70x140 cm, namiesto 24,99* 11,99 
kúpeľňová predložka , 50x80 cm, namiesto 14,99** 9,99 (44170040/01-09,11,13,15,20;0041/01-09,11,13,15,20;0042/01-

09,11,13,15,20;0046/01,03-04,06,09-10) 8: Posteľná súprava „Fabi & Flo“, poťah zo 100% bavlny, výplň z peria, vankúš, 
70x90 cm, namiesto 19,99* 7,99 kazetová prikrývka, 140x200 cm, 3 tepelné body, namiesto 39,99* 19,99 
(63510004;0002) 9: Topper „Bergamo“, poťah zo 100% polyesteru, komfortné penové jadro, výška jadra cca 5 cm,  
nopková štruktúra, odnímateľný poťah je možné prať, 90x200 cm, namiesto 149,-* 59,99 120x200 cm, namiesto 199,-*  
89,99 140x200 cm, namiesto 249,-* 99,99 160x200 cm, namiesto 299,-* 109,- 180x200 cm, namiesto 349,-* 139,-  
200x200 cm, namiesto 379,-* 159,- (68570003/01-06) 10: Sada guľatých tyčí so vzhľadom ušľachtilej ocele, 
dostupné v rôznych dĺžkach, cena za ks, dĺžka 120 cm, namiesto 14,99* 9,99 délka 160 cm, namiesto 19,99* 14,99  
délka 200 cm, namiesto 24,99* 19,99 (82640042/01-03) 11: Hotový záves, dostupný v 3 farbách, 140x245 cm,  
cena za ks, namiesto 19,99* 6,99 (64350001/01-03) 12: Hotový záves, dostupný v 2 farbách,, 140x245 cm, cena za ks, 
namiesto 39,99* 14,99 (66110334/01-02)

24,99*

7 OSUŠKA, 
70X140 CM

1199

11,99*

7 RUČNÍK, 
50X100 CM

599

50%
UŠETRÍTE

vyrovnáva 
teplotu
  

• odnímateľný poťah 
• dostupné aj vo väčších  
 veľkostiach
  

 
kompletná sada 
vr. krúžkov, 
držiakov, háčikov 
a koncoviek 

vhodný pre všetky 
koľajnice a garniže
  

vhodný pre všetky 
koľajnice a garniže
  

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!

výpredajový 

hit
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

Boutique
18 dielna sada
  

12 dielna sada
  

43,43*

5 JEDÁLENSKÝ SERVIS, 
12 DIELNY

1399

9,99*

3 POHÁRE NA LONG-
DRINK, 6 KS V BALENÍ

399

60%
UŠETRÍTE

19,99*

4 KONVICA 
NA ČAJ, 1,3 L

799

60%
UŠETRÍTE

36,18*

5 KÁVOVÝ SERVIS, 
18 DIELNY

1199

66%
UŠETRÍTE60 

dielna 
sada
  209,-*

6 SADA PRÍBOROV, 
60 DIELNA

45,-

18 dielna sada
  

1,99*

2 POHÁR 
FAREBNÝ, 310 ML

059

70%
UŠETRÍTE

výhodnejší

107,90*

1 SADA POHÁROV, 
18 DIELNA

35,-
67%
UŠETRÍTE

6 ks v balení
  

1: Sada pohárov „Puccini“, 18 dielna, z krišťáľového skla, skladá sa zo 6 pohárov na sekt, na červené víno a na biele víno, vhodné do umývačky riadu, odolné,  
namiesto 107,90* 35,- (38131532) 2: Pohár „Lense“, 310 ml, číre sklo, vhodná do umývačky riadu, namiesto 0,99* 0,39 Pohár „Mirella“ zo skla v rôznych farbách, cena za ks, 
namiesto 1,99* 0,59 (77690012;0042) 3: Poháre na longdrink „Alison“, 6 ks v balení, 370 ml, s farebným dnom, vhodné do umývačky riadu, namiesto 9,99* 3,99 (68770043) 
4: Konvica na čaj, 1,3 l, s filtrom, vhodná do umývačky riadu, namiesto 19,99* 7,99 (32800070) 5: Servis „Square“ z porcelánu v bielej farbe, vhodné do umývačky riadu  
aj mikrovlnnej rúry, kávový servis, 18 dielny, skladá sa zo 6 šálok na kávu s podšálkami a zo 6 dezertných tanierikov, namiesto 36,90* 11,99 jedálenský servis, 12 dielny, 
skladá sa zo 6 hlbokých a plytkých tanierov, namiesto 43,90* 13,99 (71360124;0101) 6: Sada príborov „Style Art“, 60 dielna, z ušľachtilej ocele 18/10, pre 12 osôb, skladá  
sa z 12 lyžíc, vidličiek, nožov, kávových lyžičiek a dezertných vidličiek, vhodné do umývačky riadu, namiesto 209,-* 45,- (35010331)

0,99*

2 POHÁR 
ČÍRY, 310 ML

039

Ušetrite teraz 25%
s XXXL poukazom 
z titulnej strany

Zľava z pôvodných predajných cien po zľave. Platí len pri odovzdaní tohto poukazu, poukaz prosím hláste pred nákupom u nášho odborného poradcu. Na osobu a nákup je možné použiť len 1 poukaz/kód. Nevzťahuje sa na akčný a výpredajový tovar, tovar propagovaný v našej aktuálnej 

reklame a na tovar označený ,,Najnižšia cena na Slovensku''. Platí len pre novo uskutočnené objednávky, po uplatnení zľavy nemôžu byť žiadne ďalšie zľavy poskytnuté. Nie je možné kombinovať s iným poukazom. Zľava sa nevzťahuje na nákup kníh, žiaroviek, služieb, detských kočíkov, 

autosedačiek, tovaru označeného Online Only a značky Stokke, Tescoma, WMF, Fissler, Leonardo, Kelomat, JOOP!, Bauer, Villeroy & Boch, GEFU, Lindt a Matějovský. Po dobu pandémie COVID-19 a platnosti vládnych opatrení sú presné termíny platnosti akcie a jej podmienky 

z verejňované a aktualizované na stránke www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie. Informácie o platnosti jednotlivých letákov je možné overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. 

-25%
na 1 výrobok podľa vášho 

výberu z oddelení: boutique, 
závesy, bytový textil, 
svietidlá a koberce

výpredajový poukaz

výpredajový 

hit

výpredajový 

hit
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* Pôvodná predajná cena. 
** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 

XXXL DOMY NÁBYTKU. 
TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24/ 7
e-shop 
www.xxxlutz.sk

ONLINE

Click & Reserve

Boutique

Boutique

19,99*

12 REGÁL S KORENIČKAMI, 
34X10X23 CM

799

11 dielna sada
  

5 dielna sada vhodná 
aj pre indukciu
  

109,-*

7 SADA HRNCOV NA 
VARENIE, 5 DIELNA

2999

72%
UŠETRÍTE

49,90*

9 PANVICA NA 
DUSENIE, Ø 28 CM

1299

73%
UŠETRÍTE

5,49*

8 OŠATKA NA CHLIEB, 
44X15X8 CM

279

4,49*

8 KOŠÍK NA CHLIEB, 
38X12X6 CM

199

55%
UŠETRÍTE

6 dielna sada
  

99,-*

11 BLOK NA NOŽE, 6 DIELNY

1599

83%
UŠETRÍTE

7: Sada hrncov na varenie, 5 dielna, nerezová oceľ 18/0, vhodná pre všetky typy varných dosiek, so sklenenými 
pokrievkami, hrniec na mäso, Ø 16 a 20 cm, hrniec na zeleninu, Ø 24 cm, panvica, Ø 24 cm a hrniec s rukoväťou, 
Ø 16 cm, namiesto 109,-* 29,99 (68760174) 8: Košík na chlieb, vodný hyacint, 38x12x6 cm, namiesto 4,49* 1,99 
44x15x8 cm, namiesto 5,49* 2,79 (69310324/01-02) 9: Panvica na dusenie s pokrievkou, Ø 28 cm, namiesto 49,90* 
12,99 (68760168) 10: Elektrický mlynček na soľ alebo korenie „Life Style“ s keramickým drtičom, kombinácia  
ušľachtilá oceľ/akryl, v darčekovom balení, namiesto 29,90* 5,99 (35010236) 11: Blok na nože „Steel Edition  
No. 1“, 6 dielny, z dreva/ušľachtilej ocele, skladá sa z 1 dreveného bloku na nože, noža na pečivo, kuchárskeho 
noža, noža na lúpanie a 2 univerzálnych nožov, nože sú vhodné do umývačky riadu, namiesto 99,-* 15,99 (35010307)  
12: Regál s koreničkami, 11 dielna sada, skladá sa z 10 sklenených koreničiek s uzáverom, Ø 8 cm a 1 regálu  
z kovu, 34x10x23 cm,  namiesto 19,99* 7,99 (84680024)

29,90

10 MLYNČEK NA 
SOĽ ALEBO KORENIE

599

79%
UŠETRÍTE

výpredajový 

hit

výpredajový 

hit

Množstvo 

XXXL zliav 

teraz online 

na www.xxxlutz.sk!
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Všetky ponuky platia 2 týždne od termínu distribúcie v XXXLutz v Nitre, Banskej Bystrici a Poprade. Po dobu platnosti mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu COVID-19 a platnosti opatrení orgánov verejnej moci na zabránenie šírenia pandémie koronavírusu COVID-19, sú presné termíny platnosti akcie 
a jej podmienky zverejňované a aktualizované na stránkach www.xxxlutz.sk/c/podmienkyakcie a www.xxxlutz.sk/prospekty. Informácie o platnosti letáku 
a akciách uvádzaných v letáku je možné si overiť aj na zákazníckej linke príslušnej predajne. Textové a tlačové chyby vyhradené. Všetky ceny sú uvádzané v € vrátane 
DPH. Chyby v letáku, medzipredaj a zmeny modelov vyhradené. Všetky výrobky môžu byť vydané len v limitovanom množstve. Výrobky z reklamnej ponuky nemusia
 byť vystavené vo všetkých obchodných domoch XXXLutz. Presné rozmery a návody na údržbu obdržíte v obchodnom dome. Impressum: Vydavateľ a nakladateľ: 
XLSK Nábytok s.r.o. * Pôvodná predajná cena. ** Pôvodná predajná cena po zľave. Ceny platia pri vyzdvihnutí tovaru na pobočke. 1) Bližšie informácie na strane 2.
2) Podmienky záruky viď záručný list.

XXXL DOMY NÁBYTKU. TIE S TOU ČERVENOU STOLIČKOU.

24 / 7 e-shop
www.xxxlutz.sk

navštívte  
nás taktiež na:

digestory      
      
      
      
      
      
      

osvetlenie      
      
      
      
      
      
      

chladničky, 
rúry  

a umývačky 
riadu

      
      
      
      
      
      
      

spektrum energetických tried preJednoducho 
si nainštalujte 
našu aplikáciu 
do Vášho
smartfónu 
pomocou 
tohto QR kódu!

Stiahnite si teraz 

aplikáciu XXXLutz 

z App Store alebo 

Google Play a využite 

všetky výhody!

XXXLutz Nitra
CENTRO NITRA
Akademická ul. 1/A
949 01 Nitra
Tel.: 00421/372902100
store.yn@xxxlutz.sk
Otváracia doba: 
Po - Ne: 09:00 - 20:00 
hod.

Nakupujte bezpečne!

Veľká 
predajná plocha

Noste prosím 
rúško

Dezinfikujte 
si prosím ruky

Otváracia doba počas sviatkov
23.12.2020  OTVORENÉ podľa bežnej otváracej doby
24.12 - 26.12.2020  ZATVORENÉ
27.12 - 30.12.2020  OTVORENÉ podľa bežnej otváracej doby
31.12.2020  OTVORENÉ do 16:00 hod.
01.01.2021  ZATVORENÉ

XXXLutz Bratislava
Galvaniho 11
821 04 Bratislava
Tel.: 00421/220912600
store.vu@xxxlutz.sk
Otváracia doba: 
Po - Pia: 10:00 - 20:00 hod.
So - Ne: 09:00 - 20:00 hod. 

XXXLutz Košice
Moldavská cesta 34
040 11 Košice
Tel.: 00421/552903300
store.6k@xxxlutz.sk
Otváracia doba: 
Po - Pia: 10:00 - 20:00 hod.
So - Ne: 09:00 - 20:00 hod. 

XXXLutz Poprad
Teplická cesta 5061/9
058 01 Poprad
Tel.: 00421/52290230
 store.pv@xxxlutz.sk
Otváracia doba: 
Po - Ne: 09:00 - 19:00 hod.

XXXLutz Banská Bystrica
Zvolenská cesta 30 G
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 00421/482989000
store.dk@xxxlutz.sk
Otváracia doba: 
Po - Ne: 09:00 - 19:00 hod. 

farebné alternatívy

Vstavaná kuchyňa v matnej achátovo-sivej farbe s prvkami a pracovnou doskou v dekóre prírodný dub sukový, veľký výber predných strán a korpusov za 
individuálnu cenu, cca 275x305x275 cm, namiesto 5.384,-* 2.399,- bez spotrebičov; drez a armatúra za príplatok (02100051/02)

XXXL výber predných strán

-50% na kuchyne na mieru značiek 
C’elina, Novel a Dieter Knoll Collection 

1)

Získajte svoju 
novú kuchyňu 
skôr ako 
ostatní!

Je to tak jednoduché!
1. Odfoťte si stavebný plán alebo si vytvorte náčrt
2. Kontaktujte odborného poradcu kuchýň
3. Obdržíte prvý návrh kuchyne
4. Dohodneme si termín

Naplánujte 

si svoju 

kuchyňu:

e-mail: 

interiersk@xxxlutz.sk

 expresný servis

5.384,-*

VSTAVANÁ KUCHYŇA

2.399,-
55%
UŠETRÍTE

3
WOCHEN

záruka

rokov 

n
a  va šu  n o v e l  k uchyň

u25 2)
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