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Álomkonyhák, szuper fürdőszobák!

24/ 7
Online 
vásárlás

ONLINE

**Az áthúzott árak minden 
esetben az akció kezdetéig 
érvényben lévő eredeti eladási 
árakat jelölik, az akciós árak a 
prospektus érvényességi ideje 
alatt érvényesek.

Érvényes

2021.06.07. - 

06.20-ig-20%
minden “Welnova“ tervezhető 
konyhabútorra!
Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel 
nem összevonható, nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre, a csaptelepekre és a mosogatótálcákra, 
részletek az áruházakban.

széles szín-, elem- és frontválaszték

Beépíthető konyha Lakkozott laminált matt front, 
laminált korpusz, gépek, mosogatótálca és csaptelep 
nélkül. Frontok és korpuszok széles választékban, 
egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető.  
(18710012/61)
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szinte korlátlan 
tervezési lehetőség
  

tervezhető konyhaprogram
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**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 
1) Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a
 beépíthető konyhagépekre, a csaptelepekre és mosogatótálcákra, részletek az áruházakban.

Professzionális 
konyhabútor 
tervezés 
XXXL kiváló 
szolgáltatásokkal: 

• egyszerű és gyors  
időpont egyeztetés

• exkluzív  
termékszavatosság

• kedvező ár-érték arány

XXXL álomkonyha egyszerűen
1. Hozzon a helyiségről fényképet, építési tervrajzot vagy készítsen  

saját vázlatot!
2. Egyeztessen konyhabútor osztályos tanácsadónkkal  

személyesen, telefonon vagy email-ben!
3. Szánjon elegendő időt a közös tervezésre!
4. Pontosítsa és ellenőrizze a leegyeztetett időpontokat! 
5. Egyeztessen időpontot ingyenes konyhatervezéshez a  

hátoldalon található elérhetőségek valamelyikén!

Kérjen 

időpontot 

személyesen, 

telefonon vagy 

e-mailben! 

Elérhetőségek a 

hátoldalon.

Beépíthető konyha Fehér front, laminált szekrényváz, munkalappal. 
Mosogatótálca, csaptelep, gépek nélkül. Frontok és korpuszok széles
választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető. (21900018/30)
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német minőség
  

egyedileg tervezhető
  

széles elemválaszték
  

választható munkalapok
  

Beépíthető konyha Szatén színű MDF keretes ajtófront, laminált 
szekrényváz és munkalap. Mosogatótálca, csaptelep, gépek nélkül. Frontok 
és korpuszok széles választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervez-
hető. (21900078/03) sz

im
b
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u
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német minőség
  

egyedileg tervezhető
  

széles elemválaszték
  

választható munkalapok
  

-20% minden “Moderano“ 
tervezhető konyhabútorra!

1)
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24/ 7
Online 
vásárlás

ONLINE

NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

a “Novel“ 
tervezhető 
konyhabútor 
minden elemére!

-20%

2) Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig. Ajánlatunk 
érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu 
weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, 
nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre, 
a csaptelepekre és mosogatótálcákra, részletek az 
áruházakban.

2)

Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig

Kérjen 

időpontot 

személyesen, 

telefonon vagy 

e-mailben! 

Elérhetőségek a 

hátoldalon.
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egyedileg tervezhető
  

széles elemválaszték
  

választható munkalapok
  

német minőség
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1: Beépíthető konyha
Zsályazöld színű, keretes, selyemfényű lakkozott fa 
alapú ajtófront, laminált szekrényváz és munkalap. 
Mosogatótálca, csaptelep, gépek nélkül. Frontok és 
korpuszok széles választékban, egyedi árképzés, igény 
szerint megtervezhető. (02100055/04)

2: Beépíthető konyha Magnólia szaténlakk ajtófront, 
laminált szekrényváz és munkalap. Mosogatótálca, 
csaptelep, gépek nélkül. Frontok és korpuszok széles
választékban, egyedi árképzés, igény szerint 
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választható munkalapok
  

széles elemválaszték
  
német minőség
  

egyedileg tervezhető
  

1

2
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**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 
1) Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre, a 
csaptelepekre és mosogatótálcákra, részletek az áruházakban.

3: Konyhablokk gépek nélkül, artisan tölgy és fekete üveg front kombináció, 
tölgy laminált szekrényváz. Munkalap, mosogatótálca, csaptelep nélkül, 
kb. 200 cm széles. eredeti ár 166.900,- helyett 124.900,- További elemek 
felár ellenében rendelhetők. (08340034/03)

2: Konyhablokk gépek nélkül szürke/tölgy laminált ajtófront kombináció, 
tölgy laminált szekrényváz, munkalap, mosogatótálca, csaptelep nélkül.
kb. 160 cm széles,  eredeti ár 87.990,- helyett 69.990,- (08340035/01)

széles szín-, elem- és frontválaszték

3 KONYHABLOKK/ 
BLOKK

166.900,- Ft

124.900,-

1: Beépíthető konyha Lakk-laminált magasfényű magnólia ajtófront, laminált 
szekrényváz és munkalap. Gépek, mosogatótálca, csaptelep nélkül. Frontok és 
korpuszok széles választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető. 
(04530518/04)

német minőség
  

sz
im

b
ol
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u

s 
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tó

szinte korlátlan 
tervezési lehetőség
  

1

87.990,- Ft

2 KONYHABLOKK/ 
BLOKK

69.990,-
-20%

-20% minden “C‘elina“ tervezhető
konyhabútorra!

1)
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Az XXXL Premium Card 
törzsvásárlói kártya használatával 
kapcsolatos információk leírása 
elérhető a www.xxxlutz.hu oldalon.

XXXL
Premium 
Card 

XXXL Premium Card

NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

minden 
“Dieter Knoll 
Collection“ 
tervezhető 
konyhabútorra!

-20%

2) Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig. Ajánlatunk 
érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu 
weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, 
nem érvényes a beépíthető elektromos konyhagépekre, 
a csaptelepekre és mosogatótálcákra, részletek az 
áruházakban.

2)

Érvényes 2021.06.07. - 06.20-ig

elszívós elem nélkül
  
sütőtartó elem nélkül
  
munkalap nélkül
  

5 KONYHABLOKK GÉPEK 
NÉLKÜL/BLOKK

166.900,- Ft

124.900,-

4: Beépíthető konyha fényes MDF ajtófront, 
laminált szekrényváz frontok és korpuszok széles 
választékban, egyedi árképzés, igény szerint 
megtervezhető. (15660027/18)

tervezhető konyhaprogram
  

szinte korlátlan tervezési lehetőség
  

német minőség
  

széles szín-, elem- és frontválaszték

sz
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4

135.900,- Ft

6 KONYHABLOKK GÉPEK 
NÉLKÜL/BLOKK

99.990,-
-26%

6: Konyhablokk gépek nélkül Fehéres tölgy 
ajtófront, szürkéstölgy laminált korpusz és lábazat.
Munkalap, mosogatótálca, csaptelep nélkül. 
kb. 200 cm széles,  eredeti ár 135.900,- helyett 
99.990,- Felár ellenében további elemekkel 
bővíthető. (08340031/01)

5: Konyhablokk gépek nélkül Fehér fényes MDF 
ajtófront, fehér korpusz. Munkalap, mosogatótálca, 
csaptelep nélkül. kb. 200 cm széles,  eredeti ár 
166.900,- helyett 124.900,- További elemekkel 
bővíthető felár ellenében. (08340029/01)



**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 

Konyhablokk gépek nélkül Fehér front, sonoma tölgy korpusz, munkalappal. 
Gépek mosogatótálca és csaptelep nélkül. kb. 260 x 195 x 60/30 cm,  
eredeti ár 159.900,-** helyett 127.900,- (05860075/05)

Konyhablokk gépek nélkül Fehér ajtófront és korpusz. Gépek, mosogatótálca, 
csaptelep nélkül, kb. 240 cm széles, eredeti ár 169.900,-** helyett 129.900,- 
(05860029/02)

Minőségi, márkás konyhabútorok választékban!

159.900,-** Ft

KONYHABLOKK GÉPEK 
NÉLKÜL

127.900,- Ft

-20%

169.900,-** Ft

KONYHABLOKK GÉPEK 
NÉLKÜL/DB

129.900,- Ft

-23%

Álomkonyha 
szuper áron!
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24/ 7
Online 
vásárlás

ONLINE

NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

1: Konyhablokk 4 részes gépszettel Tölgy és fehér 
ajtófront kombináció, laminált szekrényváz, fehér 
munkalappal, 4 részes gépszettel, mosogatótálcával, 
csapteleppel, kb. 300 x 216 x 60 cm. Rendelésre! 
eredeti ár 699.900,-** helyett 499.900,- (11630010/02)

2: Konyhablokk 5 részes gépszettel, 
mosogatótálcával, csapteleppel. Fehér/bézs dekor 
frontokkal, soft-close ajtócsillapítóval, fém 
fogantyúval, szélesség kb. 350 cm. Rendelésre! 
eredeti ár 879.900,-** helyett 689.900,- (11630002/07)

 Márkás konyhák, számtalan 
szín-, kivitel- és stílus kombináció!

699.900,-** Ft

1 KONYHABLOKK 4 RÉSZES 
GÉPSZETTEL/BLOKK

499.900,- Ft

-28%

879.900,-** Ft

2 KONYHABLOKK 5 RÉSZES 
GÉPSZETTEL/BLOKK

689.900,- Ft

-21%

5 részes beépíthető gépszettel: 
sütő, főzőlap, elszívó, mosogatógép, 
hűtő
  

4 részes beépíthető gépszettel: 
sütő, főzőlap, hűtő, elszívó
  



**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 

507.900,-** Ft

3 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 120 CM SZÉLES

405.900,- Ft

507.900,-** Ft

2 FÜRDŐSZOBA BLOKK  
KB. 120 CM SZÉLES

405.900,- Ft

-20%

1: Fürdőszoba blokk, natúr tölgy dekor korpusz és MDF front, krómozott fogantyú, kb. 120 cm széles. Elemei: tükrös szekrény LED-világítással, mosdó alatti szekrény 
(mosdólap világítás felár ellenében rendelhető), mosdókagyló ásványi őrlemény,  eredeti ár 760.900,-** helyett 569.900,- Midiszekrény, kb. 50 x 131 x 33 cm,   
eredeti ár 136.900,-** helyett 101.900,- Magasszekrény, kb. 30 x 160 x 30 cm,   eredeti ár 131.900,-** helyett 98.490,- (14930057/01-02,28) 2: Fürdőszoba blokk, 
magasfényű fehér dekor korpusz és front, hunton tölgy dekor mosdólap, csillapítóval felszerelt, kb 120 cm széles. Elemei: Síktükör világítással, ráépíthető mosdókagylóval, 
mosdólappal, mosdó alatti szekrény LED-világítással, törölközőtartóval,  eredeti ár 507.900,-** helyett 405.900,- Midiszekrény, kb. 32 x 116 x 32 cm,  eredeti ár 
121.900,-** helyett 97.490,- (14930127/45,20,44,47) 3: Fürdőszoba blokk, charleston tölgy matt dekor korpusz és front, kb. 120 cm széles. Elemei: tükrös szerkrény 3 tükrös 
ajtóval, 3 üvegpolccal, nyitott polccal, LED koronavilágítással (felár ellenében rendelhető mosdólap világítás), mosdó alatti szekrény fehér ásványi őrlemény 
mosdókagylóval,  eredeti ár 507.900,-** helyett 405.900,- Midiszekrény, kb. 30 x 113 x 30 cm,  eredeti ár 121.900,-** helyett 96.990,- (14930119/24-28)

760.900,-** Ft

1 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 120 CM SZÉLES

569.900,- Ft

-25%

Minőségi, 
márkás fürdőszobák!
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NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

Fürdőszoba blokk, matt fehér korpusz és front, artisan tölgy dekor szegély, tömörfa fogantyú, kb. 113 cm széles, Elemei: mosdó alatti szekrény fehér ásványi 
őrlemény mosdókagylóval, 2 fiókkal, 1 ajtóval, (törölközőtartó felár ellenében rendelhető), tükrös szekrény 2 tükrös ajtóval, nyitott polccal  (világítás felár ellenében 
rendelhető),  eredeti ár 478.900,-** helyett 358.900,- Magasszekrény, 2 ajtóval, 1 fiókkal, kb. 30 x 168 x 33 cm,  eredeti ár 155.900,-** helyett 116.900,- 
(18640213/02-03)

4: Fürdőszoba blokk, fémes matt üveg front, ribbeck tölgy dekor korpusz, 
kb. 105 cm széles. Elemei: mosdó alatti szekrény (törölközőtartó felár ellenében 
rendelhető) fehér kerámia mosdókagylóval, 2 fiókkal, kozmetikai rendezővel a 
felső fiókban, tükrös szekrény (LED koronavilágítás és mosdólap világítás felár 
ellenében rendelhető),  eredeti ár 519.900,-** helyett 415.900,- Midiszekrény, 
1 ajtóval, 2 fiókkal, 2 üvegpolccal, kb. 33 x 124 x 33 cm,  eredeti ár 239.900,-** 
helyett 191.900,- (18640156/07-09)

519.900,-** Ft

4 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 105 CM SZÉLES

415.900,- Ft

5: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, riviéra tölgy dekor korpusz és front, 
matt fekete betéttel és fogantyúval. Mosdó alatti szekrény, 2 fiókkal, 
becsapódásgátlóval és behúzóval, felső fiókban kozmetikai rendszerezővel, 
kb. 88 x 48 x 49 cm,  eredeti ár 158.900,-** helyett 126.900,- Mosdókagyló, 
fehér, ásványi őrlemény,  kb. 92 x 8 x 51 cm,  eredeti ár 103.900,-** helyett 82.990,- 
(18640095/03,08;0019/29-31,34;0095/09)
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160.900,-** Ft

5 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY  
/DB

127.900,- Ft

-20%

478.900,-** Ft

FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 113 CM SZÉLES

358.900,- Ft

-25%

158.900,-** Ft

5 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB

126.900,-



**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 

154.900,-** Ft

4 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB

110.900,- Ft
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126.900,-** Ft

4 MOSDÓKAGYLÓ /DB
90.990,- Ft

1: Fürdőszoba szett, fehér magasfényű MDF korpusz és front, soft-close becsapódásgátlóval. Szett tartalmazza: Mosdó alatti szekrény, kb. 69 x 55 x 52 cm, Alsószekrény, 
kb. 34 x 55 x 40 cm, Mosdókagyló, üveg, fehér, kb. 104 cm széles,  eredeti ár 422.790,-** helyett 303.900,- Tükör, LED-világítással, érintőkapcsolóval, bluetooth 
kapcsolattal, kb. 108 x 3 x 100 cm,  eredeti ár 182.900,-** helyett 130.900,- (09700006/05,10,01-04,06,08,11) 2: Fürdőszoba szett, fehér színű MDF korpusz és tabak tölgy MDF 
front, soft-close becsapódásgátlóval. Szett tartalmazza: Mosdó alatti szekrény, kb. 61 x 45 x 48 cm, Alsószekrény, kb. 29 x 45 x 43 cm, Mosdókagyló, kb. 91 x 12 x 49 cm,  
eredeti ár 744.700,-** helyett 519.900,- Tükör, LED-világítással és kozmetikai nagyítótükörrel, kb. 60 x 80 cm,  eredeti ár 152.900,-** helyett 106.900,- Kiegészítő tükör, 
sötét fóliával, LED RGB világítással, kb. 30 x 80 cm,  eredeti ár 112.900,-** helyett 78.990,- (09700010/01,06-07,02-05,08-09) 3: Fürdőszoba blokk, fehér, magasfényű MDF 
korpusz és front, LED-világítással, becsapódásgátlóval, kb. 85 x 190 x 50 cm. Elemei: tükör kis faliszekrénnyel, világítással, mosdó alatti szekrény, fehér kerámia 
mosdókagylóval,  eredeti ár 129.900,-** helyett 99.990,- (09700001/01-04) 4: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, vörösfenyő MDF korpusz és front, krómozott fém 
rúdfogantyúval, soft-close behúzóval és becsapódásgátlóval. Mosdó alatti szekrény, 2 fiókkal, kb. 100 x 55 x 54 cm,  eredeti ár 154.900,-** helyett 110.900,- 
Mosdókagyló, fehér, üveg, kb. 101 cm széles,  eredeti ár 126.900,-** helyett 90.990,- (09700005/03,06,04-05,08-09;0012/04)
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744.700,-** Ft

2 FÜRDŐSZOBA SZETT, 
TÜKÖR NÉLKÜL, KB. 90 CM 
SZÉLES

519.900,-
422.790,-** Ft

1 FÜRDŐSZOBA SZETT, 
TÜKÖR NÉLKÜL, KB. 104 CM 
SZÉLES

303.900,-
-28%

129.900,-** Ft

3 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 85 CM SZÉLES

99.990,- Ft

-23%



FÜ
R

D
Ő

S
Z

O
B

A
   

10
 / 

11

Xxx

L
H

U
0

6
-1

-b

NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

 
márkaválaszték

133.900,-** Ft

7 MOSDÓ ALATTI 
SZEKRÉNY /DB

106.900,- Ft
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86.990,-** Ft

6 TÜKRÖS SZEKRÉNY /DB
66.490,- Ft

48.990,-** Ft

6 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB (MOSDÓKAGYLÓ NÉLKÜL)

37.490,- Ft

-23%

5: Fürdőszoba szett, fehér magasfényű front és korpusz. Szett tartalmazza: Mosdó alatti szekrény, kb. 82 x 62 x 46 cm, Oldalszekrény, kb. 82 x 27 x 47 cm, Mosdószekrény 
fedőlap, kb. 160 x 3 x 46 cm,  eredeti ár 279.880,-** helyett 209.900,- Mosdókagyló, ráépíthető, kerámia, fehér, kb. 52 x 13 x 40 cm,  eredeti ár 29.990,-** helyett 22.490,- 
LED-tükör, párásodásgátlóval, mobiltelefon-tartóval és 2 USB-csatlakozóval, kb. 60 x 80 x 3 cm,  eredeti ár 87.990,-** helyett 65.990,- (01360015/02;0004/07;0005/11) 
6: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, fehér dekor korpusz és fehér/vadtölgy dekor front, vadtölgy díszítő betétekkel, ezüst színű fém gomb fogantyúkkal. 
Mosdó alatti szekrény (mosdókagyló nélkül) 3 fiókkal, 1 ajtóval, kb. 70 x 56 x 33 cm,  eredeti ár 48.990,-** helyett 37.490,- Magasszekrény, kb. 40 x 163 x 33 cm,  
eredeti ár 82.990,-** helyett 63.490,- Midiszekrény, kb. 40 x 129 x 33 cm,  eredeti ár 75.990,-** helyett 58.490,- Tükrös szekrény, 3 tükrös ajtóval,  LED-világítással, 
kb. 70 x 73 x 16 cm,  eredeti ár 86.990,-** helyett 66.490,- Magasszekrény, kb. 77 x 163 x 33 cm  eredeti ár 118.900,-** helyett 91.490,- (08650069/03,01-02,04-05) 7: Elemes 
fürdőszoba bútorcsalád, vadtölgy dekor korpusz és front, ezüst színű, műanyag fogantyúval. Mosdó alatti szekrény ásványi őrlemény mosdókagylóval, 2 fiókkal, 
soft-close csillapítóval, kb. 99 x 53 x 45 cm,  eredeti ár 133.900,-** helyett 106.900,- Magasszekrény, kb. 55 x 160 x 30 cm,  eredeti ár 77.990,-** helyett 62.390,- Tükrös 
szekrény, 3 tükrös ajtóval, LED-világítással, kb. 99 x 70 x 23 cm  eredeti ár 76.990,-** helyett 61.590,- (12790045/02,01,03)

Többféle színben, igény szerint 
kombinálható megoldásokkal!
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279.880,-** Ft

5 FÜRDŐSZOBA SZETT 
(MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY, 
OLDALSZEKRÉNY, FEDŐLAP)

209.900,-
-25%

76.990,-** Ft

7 TÜKRÖS SZEKRÉNY  /DB
61.590,- Ft
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Áraink 2021.06.07. - 06.20-ig, ill. az akció időtartamán belül, a készlet erejéig érvényesek. A feltüntetett árak minden esetben a jelzett kivitelre/összeállításra vonatkoznak, egységárat jelölnek, Ft-ban értendők, az 
Áfa-t tartalmazzák. Az árak a képeken szereplő kiegészítőket, dekorációkat, ill. műszaki cikkeket nem tartalmazzák. Kereskedelmi mennyiségben nem szolgálunk ki. Felhívjuk a figyelmet, hogy vidéki áruházainkban 
a prospektusban meghirdetett termékeknek egy része csak rendelésre vásárolható. Kérjük figyelembe venni, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben bizonyos termékek csak korlátozott számban állnak rendel-
kezésünkre, a készlet erejéig érvényesek ill. bizonyos esetekben csak rendelésre kaphatók. Amennyiben gondos tervezésünk ellenére egyes termékek a nem várt kereslet következtében az akció vége előtt elfogynak, 
úgy ezért szíves elnézést kérünk. Az esetleges nyomtatási, helyesírási, számítási, szerkesztési hibákért felelősséget nem vállalunk, szín- és mintaeltérés lehetséges. XXXLutz Lakberendezési Kft. www.xxxlutz.hu 
**Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatás a www.xxxlutz.hu oldalon található.

NAGY VÁLASZTÉK, 
SZUPER ÁRAK.

24 / 7 Online
vásárlás

További
XXXL infók:

NYITVATARTÁS
H - SZO.: 10:00 - 20:00
V.: 10:00 - 19:00 

Aktuális nyitvatartásunkat 
kérjük ellenőrizze a 
www.xxxlutz.hu weboldalon.

XXXLutz Budapest XIII. 1135 Budapest, Lehel u. 51. Telefon: 06-1/4854 400 E-mail cím: info.BA@xxxlutz.hu 

XXXLutz Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5. Telefon: 06-23/801 800 E-mail cím: info.6T@xxxlutz.hu 

XXXLutz Budapest/Soroksár 1237 Budapest, Bevásárló út 6. Telefon: 06-1/4854 500 E-mail cím: info.BB@xxxlutz.hu 

XXXLutz Győr 9012 Győr, Királyszék u. 35. Telefon: 06-96/590 800 E-mail cím: info.R5@xxxlutz.hu 

XXXLutz Debrecen 4031 Debrecen, Kishatár u. 32. Telefon: 06-52/801 700 E-mail cím: info.C7@xxxlutz.hu 

XXXLutz Pécs 7634 Pécs, Makay István u. 7. Telefon: 06-72/801 600 E-mail cím: info.E4@xxxlutz.hu 

Látogasson 

el online 

lakberdendezési

áruházunkba 

bárhol a telefonján

keresztül!

www.xxxlutz.hu
Olvassa be a QR kódot, 
töltse le az XXXLutz 
Premium Card applikációt 
és élvezze az előnyöket!

61.990,-** Ft

3 TÜKRÖS SZEKRÉNY /DB
44.490,- Ft

1: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, sanremo tölgy dekor korpusz, fényes fehér front, krómozott fém rúd fogantyú. Mosdó alatti szekrény (mosdókagyló nélkül), 
2 ajtóval, kb. 60 x 62 x 33 cm,  eredeti ár 17.990,-** helyett 14.390,- Tükrös szekrény, 3 tükrös ajtó, LED-világítással, kb. 68 x 73 x 20 cm,  eredeti ár 58.990,-** helyett 
46.990,- (19770101/02;0026/02;0101/01,03-09) 2: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, fehér MDF korpusz, fehér színű lamellás front, Mosdó alatti szekrény (mosdókagyló 
nélkül), 2 ajtóval, kb. 60 x 58 x 35 cm,  eredeti ár 31.490,-** helyett 24.990,- Fali tükör, kb. 60 x 68 x 14 cm,  eredeti ár 19.990,-** helyett 15.990,- (19770285/01-02,04-09,12) 
3: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, fehér dekor korpusz és front, vadtölgy dekor díszítő betétekkel. Mosdó alatti szekrény (mosdókagyló nélkül), 2 ajtóval, 2 nyitott 
tárolórésszel, kb. 80 x 64 x 40 cm,  eredeti ár 41.990,-** helyett 29.990,- Tükrös szekrény, LED világítással, kb. 80 x 72 x 20 cm,  eredeti ár 61.990,-** helyett 44.490,- 
(12790044/01-05) 4: Fürdőszoba blokk, fehér melamin korpusz, magasfényű fehér dekor front, kb. 85 x 186 x 33 cm, Elemei: mosdó alatti szekrény, kerámia 
mosdókagylóval, aluminium lábakkal, fém fogantyúkkal, tükör kis oldalszekrénnyel, világítással,  79.990,- Midiszekrény, kb. 35 x 124 x 33 cm,  39.990,- 
Magasszekrény, kb. 35 x 186 x 33 cm  42.990,- (10900001/01-03)

58.990,-** Ft

1 TÜKRÖS SZEKRÉNY /DB
46.990,- Ft

31.490,-** Ft

2 MOSDÓ ALATTI 
SZEKRÉNY /DB

24.990,- Ft

19.990,-** Ft

2 FALI TÜKÖR  /DB
15.990,- Ft

17.990,-** Ft

1 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB

14.390,- Ft

-20%

41.990,-** Ft

3 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB

29.990,- Ft

-28%

4 FÜRDŐSZOBA BLOKK

79.990,- Ft

XXXL 

Legjobb 
ár 


	LHUb0-LHU06-1-b-01_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-02_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-03_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-04_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-05_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-06_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-07_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-08_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-09_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-10_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-11_Intermittierung1
	LHUb0-LHU06-1-b-12_Intermittierung1

