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Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval, tárolóval. Fejtámla felár ellenében vásárolható kb. 
264 x 217 cm, fekvőfelület 183 x 122 cm,  eredeti ár 539.900,-** helyett 399.900,- Dekoráció 
nélkül! (05520293/10,08-09,11,99)

vendégágyfunkcióval

-15%
1) Érvényes 2022.03.18. - 03.21-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu 
weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a kerti házakra, grill termékekre 
és az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu 
weboldalon.

1)

minden bútorra, matracra és 
kerti bútorra!

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

NAGY VÁLASZTÉK, SZUPER ÁRAK

Érvényes 2022.03.18. - 03.21-ig
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539.900,-** Ft

ÜLŐGARNITÚRA /DB

399.900,- Ft

-25%

Rakásolható karosszék, antracit, 
vagy ezüstszínű alumínium váz, 
fekete párnázott textilén huzat, 
terhelhetőség max.120 kg, 
kb. 60 x 94 x 68 cm,  eredeti ár 
33.990,-** helyett 24.990,- 
(26720122/11)

33.990,-** Ft

RAKÁSOLHATÓ 
KAROSSZÉK/ DB

24.990,- Ft

24/ 7 Online vásárlás
www.xxxlutz.hu

Érvényes: 

2022.03.18. 

- 03.21-ig

Tavaszi bútor napok!
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1) Érvényes 2022.03.18. - 03.21-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a 
kerti házakra, grill termékekre és az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu weboldalon.*A képen látható termék ára 
egy bizonyos szövet vagy bőr árkategória alapján került kiszámításra. Egyedi rendelés esetén a termék ára eltér az itt megadottól. Feltüntetett árkedvezmény minden 
árkategóriájú és összeállításu termék esetén érvényes. Az áthúzott árak minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a 
prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek.

bútorra, kerti bútorra 

1: Ülőgarnitúra vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, sarokméret kb. 244 x 172 cm, fekvőfelület kb. 196 x 138 cm, eredeti ár 
399.900,-** helyett 199.900,- A feltüntetett ár a kiállításban szereplő szövetkombinációra vonatkozik! Amíg a készlet tart! 
Dekoráció nélkül! (05520477/01-02,99) 2: Sarokgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos állásba szerelhető 
kb. 335 x 180/200 cm, eredeti ár 339.900,-** helyett 279.900,- Dekoráció nélkül! (04600016/01) 3: Ülőgarnitúra, szürke színű szövet 
bevonóval, motoros relaxfunkcióval kb. 269 x 167 cm, eredeti ár 499.900,-** helyett 419.900,- (24240014/04,03) 4: Elemes nappali 
összeállítás, artisan tölgy/fehér dekor üveg lappal,TV-elem kb. 188 x 40 x 56 cm, eredeti ár 102.900,-** helyett 74.990,- Magas 
vitrin, kb. 55 x 187 x 40 cm, eredeti ár 77.990,-** helyett 56.990,- Vitrin, 2 ajtós, kb. 85 x 141 x 40 cm, eredeti ár 93.990,-** helyett 
67.990,- Komód, 4 ajtó, 2 fiók kb. 165 x 92 x 40 cm, eredeti ár 117.900,-** helyett 79.990,- Fali polc, kb. 138 x 20 x 25 cm, eredeti ár 
19.990,-** helyett 13.990,- Dohányzóasztal, kb. 92 x 74 x 48 cm, eredeti ár 72.990,-** helyett 52.990,- (08340046/01-11) 5: Nappali 
összeállítás, beton/magasfényű fehér dekor kb. 267 x 42 x 186 cm,  eredeti ár 119.900,-** helyett 84.990,- (08340074/01)

vendégágyfunkcióval 
és ágyneműtartóval

vendégágyfunkcióval

jobbos és balos 
állásba szerelhető
  

motoros relaxfunkcióval

499.900,-** Ft

3 ÜLŐGARNITÚRA /DB
419.900,- Ft

93.990,-** Ft

4 VITRIN /DB
67.990,- Ft

119.900,-** Ft

5 NAPPALI ÖSSZEÁLLÍTÁS 
/SZETT

84.990,- Ft

399.900,-** Ft

1 ÜLŐGARNITÚRA /DB

199.900,- Ft

-50%*

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

339.900,-** Ft

2 ÜLŐGARNITÚRA /DB

279.900,- Ft

-17%

magasfényű

102.900,-** Ft

4 TV-ELEM /DB

74.990,- Ft

-27%

trendibb

-15%
minden bútorra 
és matracra!

1) Érvényes: 

2022.03.18. 

- 03.21.
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NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

*Árpélda az alábbi 290 cm 
széles konyhaösszeállí-
tásra vonatkozik, gépek, 
mosogatótálca, csaptelep, 
kiegészítők nélkül.

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. Kérjen tanácsot konyhabútor osztályos tanácsadónktól 

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!

sz
im

-
b

ol
ik

u
s 

fo
tó

Német minőség
  
szinte korlátlan 
tervezési lehetőség
  

tervezhető konyhaprogram
  

2) Érvényes 2022.03.14. - 03.27-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a 
www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a beépíthető 
elektromos konyhagépekre és mosogatótálcákra, részletek az áruházakban. **Az áthúzott árak 
minden esetben az akció kezdetéig érvényben lévő eredeti eladási árakat jelölik, az akciós árak a 
prospektus érvényességi ideje alatt érvényesek. 

XXXL frontválaszték

22.990,-** Ft

12 DOHÁNYZÓASZTAL /DB
14.990,- Ft

vendégágyfunkcióval ágyneműtartóval

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

19.990,-** Ft

13 DOHÁNYZÓASZTAL /DB

16.990,- Ft

-15%

*99.990,-** Ft

11 KANAPÉ /DB
84.990,-

29.990,-** Ft

8 ÉTKEZŐSZÉK /DB
19.990,- Ft

34.990,-** Ft

10 ÉTKEZŐSZÉK  /DB
27.990,- Ft

33.990,-** Ft

9 ÉTKEZŐSZÉK /DB

26.990,-
-20%

619.900,- Ft

6 KONYHA/ÁRPÉLDA

495.900,-
-20%*

6: Tervezhető konyha Laminált matt ajtófront, ujjlenyomat-mentes felület, laminált szekrényváz és munkalap. Mosogatótálca, 
csaptelep és gépek nélkül. Frontok és korpuszok széles választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető. eredeti ár 
619.900,- helyett 495.900,- (15660317/02) 7: Étkezőszék, tömör tölgy váz, natúr pác, szürke színű szövet ülő- és hátrész, 
kb. 48 x 88 x 59 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  eredeti ár 24.990,-** helyett 17.990,- (22890019/05) 8: Étkezőszék, fekete porszórt 
fém váz, szürke, barna, világoskék vagy zöld színű szövet ülő- és hátrész, kb. 60 x 86 x 58 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  eredeti ár 
29.990,-** helyett 19.990,- (27270151/01-04) 9: Étkezőszék, tömör gumifa váz, zöld, sötétszürke vagy rózsaszín szövet ülő- és hátrész, 
kb. 49 x 85 x 55 cm, terhelhetőség max. 110 kg,  eredeti ár 33.990,-** helyett 26.990,- (17490136/22-23,20) 10: Étkezőszék, olajozott 
tömör shesham fa váz, ülő- és hátrész, kb. 45 x 100 x 45 cm,  eredeti ár 34.990,-** helyett 27.990,- (23670005/17) 11: Kanapé, 
vendégágyfunkcióval, ágyneműtartóval kb. 190 x 80 cm, fekvőfelület kb. 190 x 130 cm,  eredeti ár 99.990,-** helyett 84.990,- 
(23000087/01,99) 12: Dohányzóasztal, fekete színű üveg asztallappal, max terhelhetőség. 25 kg, kb. 45 x 45 x 45 cm, eredeti ár 22.990,-** 
helyett 14.990,- (10880028/03) 13: Dohányzóasztal, 5 mm vastag ovális áttetsző tejüveggel, nemesacél lábakkal, terhelhetőség 
max. 25 kg, kb. 90 x 55 x 45 cm,  eredeti ár 19.990,-** helyett 16.990,- (10880015/01)

24.990,-** Ft

7 ÉTKEZŐSZÉK /DB

17.990,- Ft

-28%

-20%  
minden 

tervezhető 
konyhabútorra!

2)

2022.03.14. - 03.27.
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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 2022.03.18. - 03.21-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes az 
„XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu weboldalon.

19.990,-** Ft

ÉJJELISZEKRÉNY  /DB
15.990,- Ft

146.900,-** Ft

2 NYÍLÓAJTÓS SZEKRÉNY /DB 
KB. 225 X 208 X 58 CM

114.900,- Ft

rendelhető többféle 
méretben
  

XXXL széles színválaszték

164.900,-** Ft

3 BOXSPRING ÁGY /DB

129.900,- Ft

-21%

164.990,-** Ft

RUHÁSSZEKRÉNY  /DB
129.900,- Ft

59.990,-** Ft

ÁGY  /DB

47.990,- Ft

-20%

137.900,-** Ft

1 TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY / DB

104.900,-
-23%

329.900,-** Ft

4 KÁRPITOZOTT ÁGY /DB 
KB. 160 X 200 CM

259.900,- Ft

Hálószoba, szürke tölgy / fehér tölgy dekor korpusz és front. Ágy, fekvőfelület: 160 x 200 cm, ágyrács és matrac nélkül, 
kb. 167 x 100 x 208 cm,  eredeti ár 59.990,-** helyett 47.990,- Komód, kb. 160 x 98 x 37 cm,  eredeti ár 76.990,-** helyett 59.990,- 
Éjjeliszekrény, kb. 45 x 43 x 34 cm,  eredeti ár 19.990,-** helyett 15.990,- Szekrény, 4 ajtó, ebből 2 tükrös ajtó, 2 fiók, belső polcok, 
kb. 199 x 207 x 56 cm, eredeti ár 164.990,-** helyett 129.900,- (08340011/10,09,11-13)

1: Tolóajtós szekrény, artisan tölgy dekor korpusz, artisan tölgy dekor front beton optikájú dekor betéttel, 2 ajtó és 3 fiók 
(becsapódásgátló nélkül), fekete színű fogantyúléc, belső polcok, ruhaakasztó rudak, kb. 200 x 200 x 61 cm,  eredeti ár 137.900,-** 
helyett 104.900,- (06870457/01) 2: Nyílóajtós szekrény, planked tölgy dekor korpusz, fehér dekor / tükrös front, 5 ajtóval, 1 tükrös 
ajtóval, 4 fiókkal, kb. 225 x 208 x 58 cm,  eredeti ár 146.900,-** helyett 114.900,- (17870459/13-15) 3: Boxspring ágy, bőrhatású fekete 
szövet, kárpitozott fejvég, 19 cm magas bonellrugós matrac, 4 cm magas hideghab topper, fekete műanyag kerek lábak, fekvőfelület: 
120 x 200 cm, kb. 120 x 105 x 207 cm, fekvőmagasság: 60,5 cm,  eredeti ár 164.900,-** helyett 129.900,- (14080023/01,05) 
4: Kárpitozott ágy, szürke színű szövet, 2 db matraccal, 2 db párnával (kb. 35 x 60 cm), ágyneműtartóval, króm színű szögletes 
lábbal, fekvőfelület: 160 x 200 cm, szendvicsmag matraccal, magassága: 15 cm, állítható ágyráccsal, magassága: 4 cm, lécek száma: 
28 db (ágytakaró nélkül),  eredeti ár 329.900,-** helyett 259.900,- vagy 140 x 200 cm fekvőfelülettel,  eredeti ár 249.900,-** helyett 
199.900,- (26480067/05,04)

XXXL széles színválaszték

-15%1)

2022.03.18. - 03.21.

minden 
bútorra,

kerti bútorra 
és matracra!

LHUe0-LHU03-2-e-04-05__@__2__@2__004   4 21.02.2022   11:57:16
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NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

Elemes előszoba család artisan tölgy dekor kivitelben. 
Elemei: Cipősszekrény 2 ajtós, kb. 90 x 109 x 39 cm,  
eredeti ár 74.990,-** helyett 59.990,- Tükör kb. 87 x 76 x 
2,5 cm,  eredeti ár 26.990,-** helyett 20.990,- Előszoba-
pad 1 fiókkal, kb. 85 x 51 x 39 cm,  eredeti ár 49.990,-** 
helyett 39.990,- Előszobapanel 1 kalaptartó, 1 ruhasín, 3 
akasztó, kb. 82 x 115 x 30 cm,  eredeti ár 52.990,-** helyett 
41.990,- Előszobaszekrény 1 ajtós, kb. 64 x 197 x 39 cm  
eredeti ár 74.990,-** helyett 59.990,- (00030029/01-05)

59.990,-** Ft

7 FORGÓSZÉK / DB
39.990,- Ft

72.990,-** Ft

8 ÍRÓASZTAL / DB
55.990,- Ft

39.990,-** Ft

11 TÉRELVÁLASZTÓ / DB
29.990,- Ft

52.990,-** Ft

ELŐSZOBAPANEL / DB
41.990,- Ft

74.990,-** Ft

ELŐSZOBASZEKRÉNY / DB
59.990,- Ft

85.990,-** Ft

9 FORGÓSZÉK /DB

59.990,- Ft

-30%

8.990,-** Ft

10 FALIPOLC / DB

6.990,- Ft

-22%

magsfényű

59.990,-** Ft

6 ÍRÓASZTAL /DB

39.990,-
-33%

74.990,-** Ft

CIPŐSSZEKRÉNY / DB
59.990,- Ft

5: Elemes fürdőszoba, fényes fehér/erezett tölgy front és korpusz. Mosdó alatti szekrény, 1 ajtóval, 2 nyitott tárolórésszel, 
mosdókagyló nélkül, kb. 61 x 65 x 33 cm, eredeti ár 65.990,-** helyett 44.990,- Tükrösszekrény, fehér korpusz, 2 tükrös ajtó, LED 
világítással, kb. 60 x 72 x 20 cm,  eredeti ár 79.990,-** helyett 54.990,- A bútorcsaládhoz további elemek kaphatók. (19770246/05,01,04,06-

07,09-11,13-14) 6: Íróasztal fekete és tölgyfa MDF, 1 fiókkal, 1 nyílóajtóval, kb. 140 x 73 x 60 cm, eredeti ár 59.990,-** helyett 39.990,- 
(06870328/03) 7: Forgószék fekete bőrhatású szövet fehér tűzéssel, párnázott karfa, állítható magasság, terhelhetőség max. 120 kg, 
kb. 62 x 115-125 x 71 cm, eredeti ár 59.990,-** helyett 39.990,- (23810048/01) 8: Íróasztal artisan tölgy kivitel, 2 fehér fiók, 
kb. 166 x 75 x 65 cm,  eredeti ár 72.990,-** helyett 55.990,- (07780055/01) 9: Forgószék fekete bőrhatású szövet fehér díszítéssel, 
állítható magasság, terhelhetőség max. 120 kg, kb. 70 x 129 - 138 x 59 cm, eredeti ár 85.990,-** helyett 59.990,- (19980015/01) 
10: Falipolc fekete fém váz, világos barna MDF polcokkal, terhelhetőség max. 30 kg, kb. 45 x 45 x 11 cm,  eredeti ár 8.990,-** 
helyett 6.990,- (84430018/01) 11: Térelválasztó lakkozott matt fehér dekor, kb. 164 x 164 x 29 cm, eredeti ár 39.990,-** helyett 29.990,- 
(04210001/02) 12: Komód artisan tölgy dekor korpusz, fehér fényes front, 4 ajtó, 2 fiók, kb. 152 x 106 x 50 cm  eredeti ár 99.990,-** 
helyett 75.990,- (08870445/05)

65.990,-** Ft

5 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB MOSDÓKAGYLÓ NÉLKÜL

44.990,- Ft

-31%

99.990,-** Ft

12 KOMÓD /DB

75.990,- Ft

-24%

79.990,-** Ft

5 TÜKRÖSSZEKRÉNY  /DB
54.990,- Ft

LHUe0-LHU03-2-e-04-05__@__2__@2__005   5 21.02.2022   11:57:25



**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 2022.03.18. - 03.21-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a 
kerti házakra, grill termékekre és az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu weboldalon.

3: Összecsukható kerti asztal, fekete acélcső váz, fekete 
üveglap, terhelhetőség max. 50 kg, kb. 60 x 70 x 60 cm, 
eredeti ár 29.990,-** helyett 22.490,- Összecsukható kerti 
szék, acélcső váz, pepper színű poliészter huzat, terhelheőség 
max. 100 kg, kb. 46 x 83 x 54 cm, eredeti ár 17.990,-** helyett 
13.490,- (26720091/27;0056/02)

29.990,-** Ft

3 ÖSSZECSUKHATÓ ASZTAL 
/DB

22.490,- Ft

Összecsukható

17.990,-** Ft

3 ÖSSZECSUKHATÓ SZÉK 
/DB

13.490,- Ft

2: Függőfotel, porszórt fém váz, műanyag fonat, poliészter 
ülő- és hátpárna, díszpárna nélkül, terhelhetősége max. 120 kg, 
kb. 122 x 200 x 104 cm,  eredeti ár 137.900,-** helyett 99.990,-   
(19300002/09)

több színben
  

137.900,-** Ft

2 FÜGGŐFOTEL/ 
DB

99.990,- Ft

-27%

modernebb

1: Kerti pihenősziget, alumínium váz, szürke műanyag fonat, 
szürke poliészter párnával és tetővel, 4 db díszpárnával, 
terhelhetőség max. 300 kg, kb. 218 x 127 x 218 cm, eredeti ár 
549.900,-** helyett 379.900,- (18320001/09)

4: Függő napernyő, antracit porszórt acél váz, poliészter ernyő, 
Ø kb. 300 cm, eredeti ár 46.990,-** helyett 37.990,- talpnehezék 
nélkül (26720213/01-02,04)

46.990,-** Ft

4 FÜGGŐ NAPERNYŐ /DB
37.990,- Ft

több színben
  

549.900,-** Ft

1 KERTI PIHENŐSZIGET /DB

379.900,- Ft

-30%

-15% minden 
kerti bútorra!

1) Érvényes: 

2022.03.18. 

- 03.21-ig

LHUe0-LHU03-2-e-06-07__@__2__@2__006   6 21.02.2022   11:57:32
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NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

5: Lounge kerti garnitúra fekete porszórt acél váz, kék spagetti fonat, világosszürke poliészter párnák, díszpárna nélkül, elemei: 
sarokpad, kb. 150 x 218 cm, asztal, üveglappal, terhelhetősége max. 30 kg, kb. 67 x 42 x 67 cm,  eredeti ár 241.900,-** helyett 
179.900,- (20040012/09) 6: Összecsukható napozóágy ezüst színű porszórt alumínium váz, szürke textilén huzat és párna, 
terhelhetőség max. 120 kg, kb. 67 x 110 x 152 cm, eredeti ár 57.990,-** helyett 43.990,- (26720064/34) 7: Kerti pihenősziget, alumínium 
váz, natúr színű műanyag fonat, beige párna, forgó funkcióval, terhelhetőség max. 240 kg, kb. 193 x 175 x 167 cm, eredeti ár 
491.900,-** helyett 359.900,- (00370005/01) 8: Lounge garnitúra porszórt alumínium váz, poliészter párnákkal. Garnitúra elemei: 
1 db asztal üveglappal, állítható magasság, terhelhetőség max. 60 kg, kb. 140 x 53-69 x 80 cm, 2 db ülőpad, 193 x 85 x 73 cm ill .
177 x 85 x 73 cm, 1 db 1 üléses ülőke, terhelhetőség max. 120 kg, kb. 40 x 32 x 40 cm, 1 db 2 üléses ülőke, terhelhetőség max. 240 kg, 
kb. 100 x 32 x 40 cm, 7 db hátpárna, kb. 40 x 57 cm, 8 db ülőpárna,  eredeti ár 799.900,-** helyett 563.900,- (25260035/01)

241.900,-** Ft

5 LOUNGE GARNITÚRA /
SZETT

179.900,- Ft

-25%

491.900,-** Ft

7 KERTI PIHENŐSZIGET /DB
359.900,- Ft

Tekintse meg 

széles 

kerti bútor 

választékunkat 

online a

www.xxxlutz.hu

weboldalon!

díszpárnák nélkül
  

57.990,-** Ft

6 NAPOZÓÁGY /DB

43.990,- Ft

-24%

799.900,-** Ft

8 LOUNGE GARNITÚRA /SZETT

563.900,- Ft

-29%

LHUe0-LHU03-2-e-06-07__@__2__@2__007   7 21.02.2022   11:57:43
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Áraink 2022.03.14. – 03.27-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 rendelkezésünkre, 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. 1) Érvényes 2022.03.18. - 03.21-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. 
Más kedvezménnyel nem összevonható, nem érvényes a kerti házakra, grill termékekre és az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, részletek az áruházakban és a 
www.xxxlutz.hu weboldalon.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. 
XXXLutz Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5. 
XXXLutz Budapest/Soroksár 1237 Budapest, Bevásárló út 6. 
XXXLutz Győr 9012 Győr, Királyszék u. 35.
XXXLutz Debrecen 4031 Debrecen, Kishatár u. 32. 
XXXLutz Pécs 7634 Pécs, Makay István u. 7. 
XXXLutz Vevőszolgálat, Telefon: 06-23/801 800  E-mail cím: info@xxxlutz.hu

Ünnepi 

nyitvatartás:

2022.03.15.

ZÁRVA

Vásároljon 

online!Olvassa be a QR kódot,
töltse le az XXXLutz
Premium Card alkalmazást
és élvezze az előnyöket!

147.900,-** Ft

1 NAPERNYŐ / DB

114.900,- Ft

-22%

 
LED világítással 
 
360°-ban forgatható 

38.990,-** Ft

2 RAKÁSOLHATÓ 
KAROSSZÉK / DB

29.990,- Ft

-23%

99.990,-** Ft

3 KERTI ASZTAL / DB

79.990,- Ft

-20%

34.990,-** Ft

5 NYUGÁGY/DB

25.990,- Ft

-25%

1: Függő napernyő, porszórt antracit színű alumínium váz, taupe színű poliészter ernyő, LED világítással, 360°-ban forgatható. 
Napernyőtalp nehezék nélkül. Ajánlott nehezék súlya: 120 kg, kb. 300 x 255 x 300 cm, eredeti ár 147.900,-** helyett 114.900,- 
(14460004/02) 2:  Kerti asztal, porszórt, antracit alumínium váz, edzett tejüveglap, kihúzható, terhelhetőség max . 60 kg, 
kb. 90-180 x 75 x 90 cm, eredeti ár 99.990,-** helyett 79.990,- (08150006/17) 3: Rakásolható karosszék, antracit alumínium váz, 
sötét szürke textilén, terhelhetőség max. 150 kg, kb. 56 x 90 x 63 cm, eredeti ár 38.990,-** helyett 29.990,- (08150002/01) 4: Kerti asztal, 
ezüst színű alumínium váz, ezüst színű üveglap, tehelhetőség max. 50 kg, kb. 90 x 72 x 90 cm, eredeti ár 45.990,-** helyett 32.990,- 
Rakásolható karosszék, aluminium/acélváz, szürke csíkos textilén huzat, terhelhetőség max. 100 kg, kb. 55 x 96 x 76 cm, eredeti ár 
21.990,-** helyett 14.990,- (26720016/17,31) 5: Hinta nyugágy, fekete acél váz, szürke textilén huzat, fekete fejpárna, 
terhelhetőség max. 100 kg, kb. 63 x 86 x 147 cm, eredeti ár 34.990,-** helyett 25.990,- (13380004/01)

45.990,-** Ft

4 ASZTAL /DB

32.990,- Ft

-28%21.990,-** Ft

4 SZÉK /DB

14.990,- Ft

-31%

-15% minden kerti bútorra!1) Érvényes: 

2022.03.18. 

- 03.21-ig
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