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24/ 7
Online 
vásárlás

ONLINE

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

márkák Akció

-15%
1) Érvényes 2022.03.04. - 03.07-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze 
a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezményekkel nem összevonható, nem 
érvényes az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a „Best 
choice, top price BOXXX“ és „BOXXX“ márkákra, az „XXXL Legjobb ár“-ral 
megjelölt termékekre, az áruházakban kapható élelmiszerekre, az áruházakban 
kínált szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban és XXXLutz ajándékkártya 
vásárlása esetén. Részletek az áruházakban és a www.xxxlutz.hu weboldalon.

minden termékre!

 Érvényes 

2022.03.04. - 

03.07-ig

1)

A tökéletes otthon 
nálunk kezdődik!

1810

Ülőgarnitúra valódi bőr bevonóval, felár ellenében 
ágyfunkcióval, fej- és kartámla állítással, saját anyagával 
bevont háttal, derékpárnával vásárolható kb. 325 x 195 cm,  
eredeti ár 999.900,-** helyett 799.900,- Dekoráció nélkül! 
(25070193/01-02,YY;07110135/01-02,YY,08)

vendégágyfunkcióval

valódi bőr

999.900,-** Ft

ÜLŐGARNITÚRA /DB
799.900,- Ft *

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

3 üléses kanapé, valódi bőr bevonóval, ülésmélység és 
fejtámla állítással kb. 260 x 80 cm, eredeti ár 1209.900,-** helyett 
999.900,- 2,5 üléses kanapé, elektromos relaxfunkcióval, 
kb. 230 x 106 x 80 cm eredeti ár 1419.900,-** helyett 1199.900,- 
(02970410/05,04,07,99,YK,YY)

valódi bőr

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

1.209.900,-** Ft

3 ÜLÉSES KANAPÉ /DB
999.900,- Ft *

*

Ülőgarnitúra, valódi bőr bevonóval, állítható fejtámlával, felár ellenében motorosan állítható ülőrésszel, díszpárnával, 
valódi háttámlával, kb. 190 x 335 cm, eredeti ár 999.900,-** helyett 799.900,- Dekoráció nélkül! (25070028/04-05;07110053/41-

42,99;25070028/YY)

motorosan állítható 
ülőrésszel

999.900,-** Ft

ÜLŐGARNITÚRA /DB
799.900,- Ft*

XXXL széles szín és 
szövetválasztékban

Ülőgarnitúra, valódi bőr bevonóval, 2 üléses kanapé motoros 
relaxfunkcióval, kb. 167 x 97 cm,  eredeti ár 999.900,-** helyett 
849.900,- Fotel, fix, kb. 108x 97 cm, eredeti ár 399.900,-** 
helyett 339.900,- 3 üléses kanapé, fix, kb. 200 x 97 cm. 
eredeti ár 699.900,-** helyett 589.900,- (07729998/43,35,45,99)

CALIA
I T A L I A
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699.900,-** Ft

3 ÜLÉSES KANAPÉ FIX /DB
589.900,- Ft
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Elemes nappali összeállítás, mohazöld kivitelben, 
TV-elem, kb. 181 x 61 x 49 cm,  eredeti ár 119.900,-** helyett 
99.990,- Magasszekrény, kb. 126 x 138 x 42 cm, eredeti ár 
175.900,-** helyett 144.900,- Komód, kb. 160 x 93 x 42 cm,  
eredeti ár 134.900,-** helyett 109.900,- Dohányzóasztal, 
kb. 110 x 60 x 50 cm eredeti ár 59.990,-** helyett 49.990,- a 
bútorcsalád további elemekkel bővíthető (01270037/01-24)

119.900,-** Ft

TV-ELEM /DB
99.990,- Ft

59.990,-** Ft

DOHÁNYZÓASZTAL / DB
49.990,- Ft

Nappali összeállítás, matt fehér fa betéttel, LED világítással, 
kb. 320 x 205 x 47 cm. A szett ára a TV-elemeket, vitrint, fali 
polcot és a fali vitrint tartalmazza. eredeti ár 324.900,-** 
helyett 214.900,-  A bútorcsalád további elemekkel bővíthető. 
(27370315/01-08)

324.900,-** Ft

NAPPALI ÖSSZEÁLLÍTÁS /SZETT
214.900,- Ft

valódi bőr
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1) Érvényes 2022.02.28. - 03.13-ig. Ajánlatunk érvényességét kérjük ellenőrizze a www.xxxlutz.hu weboldalon. Más kedvezménnyel nem összevonható, részletek az 
áruházakban és a www.xxxlutz.hu oldalon.

Tolóajtós szekrény, fehér dekor korpusz, fehér üveg / tükrös 
front, 2 ajtóval, 1 tükrös ajtóval, króm színű fém fogantyúval és 
díszítő csíkkal, belső polcokkal és ruhaakasztó rúddal, 
kb. 280 x 240 x 68 cm, világítás és díszkeret nélkül,  eredeti ár 
664.900,-** helyett 529.900,- (Rendelésre!) (05310211/01-03)

664.900,-** Ft

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY /DB
529.900,- Ft

S
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u
s 

fo
tótöbbféle színben,  

méretben,  
számtalan kiegészítővel
  

Tervezhető hálószoba program, széles elemválaszték, számtalan tervezési lehetőség, például: Sarokszekrény, világos színű 
sarki vörösfenyő dekor korpusz és front, jobbról nyíló tükörajtó, belső polcok és ruhaakasztó rúd, kb. 93 x 240 x 93 cm,  erede-
ti ár 176.900,-** helyett 139.900,- Ágy, fejvégen ágyneműtartóval, matrac és ágyrács nélkül, kb. 169 x 60 x 235 cm,  eredeti ár 
229.900,-** helyett 183.900,- A megtervezett bútor egyedi rendelésre kapható! (04420089/05,01-04,06-09)

Széles elemválaszték
  

Kárpitozott ágy, szövettel bevont, kárpitozott fejvéggel, 
ágyneműtartóval, 28 léces fa, fejvégnél és lábrésznél is állítható 
ágyráccsal, poliuretán matraccal, melynek teljes magassága 21 
cm, 10 cm magas, szürke, fém lábbal, ágytakaró és párna nélkül, 
terhelhetőség max. 130 kg, kb. 217 x 179 x 126 cm,  eredeti ár 
399.900,-** helyett 274.900,- (Rendelésre!) (26480137/01-04)

399.900,-** Ft

KÁRPITOZOTT ÁGY  /DB
274.900,- Ft

többféle méretben
  

választható ágyráccsal 
és matraccal
  

XXXL széles színválaszték

a „Luxor 4“ 
hálószoba program 

minden elemére!

-20 %
2022.02.28. - 

03.13-ig

1)
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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. 

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.
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Tervezhető szekrényprogram 
számtalan variációs lehetőséggel
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Tolóajtós szekrény, selyemszürke dekor korpusz, selyemszürke 
üveg front, neapolis betéttel, 2 ajtóval, szürke fém fogantyúléccel, 
8 db, állítható belső polccal, 4 ruhaakasztó rúddal, belső fiók, 
világítás, díszléc és nadrágtartó nélkül, kb. 280 x 223 x 68 cm,  
eredeti ár 499.900,-** helyett 389.900,- (Rendelésre!) (04030032/14)

499.900,-** Ft

TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY  /DB
389.900,- Ft

többféle színben,  
méretben,  
számtalan 
kiegészítővel
  

Boxspring ágy, kárpitozott fejvég, szürke színű szövet, részben 
tömörfa korpusz, box: 35 cm magas, bonellrugós mag, matrac: 
19 cm magas, 7-zónás, táskarugós mag, topper nélkül, 
fekvőfelület: 180 x 200 cm, kb. 200 x 112 x 213 cm, eredeti ár 
529.900,-** helyett 419.900,- (Rendelésre!) (08400027/01)

többféle méretben
  

választható matraccal
  

XXXL széles színválaszték

Táskarugós matrac 90 x 200 cm, H3 keménység, független rugózású, 
5 anatómiai zónás Soft Point kényelmi réteggel, Sleep Edge süppedés-gátló 
rendszerrel, antibakteriális hatású Tencel és Net Air ‚lélegző‘ szövettel, 
súlykorlát nélkül használható, teljes magasság kb. 23 cm,  (13330005/01-06)

méret: eredeti ár: akciós ár:

80x 200 cm 236.900,-** Ft 187.900,-

120 x 200 cm 309.900,-** Ft 244.900,-

140 x 200 cm 336.900,-** Ft 264.900,-

160 x 200 cm 369.900,-** Ft 294.900,-

180 x 200 cm 422.900,-** Ft 334.900,-
236.900,-** Ft

MATRAC /DB 
90 X 200 CM

187.900,- Ft

529.900,-** Ft

BOXSPRINGÁGY /DB
419.900,- Ft
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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. 

3: Étkező összeállítás: Étkezőasztal, fekete porszórt fém láb, 
olajozott tömör vadtölgy asztallap, kb. 200 x 76 x 100 cm,  
eredeti ár 199.900,-** helyett 159.900,- Étkezőpad, fekete 
porszórt fém láb, olajozott tömör vadtölgy ülőrész, 
kb. 200 x 44 x 40 cm,  eredeti ár 89.990,-** helyett 69.990,- 
(27300008/01-02)

199.900,-** Ft

3 ÉTKEZŐASZTAL / DB
159.900,- Ft

Tömör tölgy
  

89.990,-** Ft

3 ÉTKEZŐPAD / DB
69.990,- Ft

1: Étkező program, krómozott fém váz, curry sárga színű 
bőr ülő- és hátrész. Étkezőszék, szánkótalpas váz, 
kb. 59 x 98 x 43 cm,  eredeti ár 99.990,-** helyett 84.990,- 
Ülőke, kb. 150 x 50 x 50 cm,   eredeti ár 164.900,-** helyett 
139.900,- Sarokpad, kb. 180 x 83 x 140 cm,  eredeti ár 
499.900,-** helyett 424.900,- (Rendelésre!) (07040001/02,01,03-

09,99)

Tervezhető étkezőprogram
  
Széles elemválaszték
  
Többféle méret
  

XXXL széles szín- és 
szövetválaszték

499.900,-** Ft

1 SAROKPAD  /DB
424.900,- Ft

99.990,-** Ft

1 ÉTKEZŐSZÉK  /DB
84.990,- Ft

2: Étkező összeállítás, Étkezőasztal, fehér magasfényű MDF 
láb és asztallap, szálcsiszolt fém talp, kb. 140-180 x 76 x 80 cm,  
eredeti ár 143.900,-** helyett 109.900,- Étkezőszék, krómozott 
szánkótalpas fém váz, szürke műbőr ülő- és hátrész,
 kb. 44 x 97 x 60 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  eredeti ár 
23.990,-** helyett 17.990,- (00550001/03;07580062/01)

143.900,-** Ft

2 ÉTKEZŐASZTAL /DB
109.900,- Ft

23.990,-** Ft

2 ÉTKEZŐSZÉK /DB
17.990,- Ft
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478.900,-** Ft

5 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
KB. 113 CM SZÉLES

399.900,- Ft155.900,-** Ft

5 MAGASSZEKRÉNY / DB
124.900,- Ft

50.990,-** Ft

6 MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /
DB KB. 70 X 80 X 35 CM

39.990,- Ft

46.990,-** Ft

6 TÜKÖR  /DB
35.990,- Ft

74.990,-** Ft

6 MAGASSZEKRÉNY / DB 
KB. 60 X 182 X 34 CM

56.990,- Ft

4: Elemes előszoba fehér matt korpusz, fehér üveg front. Előszobapad kb. 8 pár cipő tárolására, párna külön rendelhető, 
kb. 91 x 47 x 40 cm,  eredeti ár 67.990,-** helyett 51.990,- Cipősszekrény kb. 14 pár cipő tárolására, kb. 91 x 99 x 40 cm eredeti ár 
154.900,-** helyett 118.900,- Előszobapanel 5 akasztóval, kb. 90 x 86 x 26,8 cm eredeti ár 74.990,-** helyett 56.990,- Tükör 
kb. 90 x 86 x 2,3 cm eredeti ár 36.990,-** helyett 27.990,- Ülőpárna kb. 89 x 5 x 39 cm eredeti ár 18.990,-** helyett 14.990,- (15340158/01-

05,18) 5: Fürdőszoba blokk, matt fehér korpusz és front, artisan tölgy dekor szegély, tömörfa fogantyú, 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), kb. 113 cm széles, eredeti ár 478.900,-** helyett 399.900,- 
Magasszekrény, 2 ajtóval, 1 fiókkal, kb. 30 x 168 x 33 cm,  eredeti ár 155.900,-** helyett 124.900,- (Rendelésre!) (18640213/02-03) 
6: Elemes fürdőszoba bútorcsalád, fehér magasfényű dekor korpusz és front, fém fogantyúval, soft-close becsapódásgátlóval. 
Elemei: Mosdó alatti szekrény, 3 ajtóval, 2 fiókkal, kb. 70 x 80 x 35 cm,  eredeti ár 50.990,-** helyett 39.990,- Tükör, kisszekrénnyel, 
LED-világítással, kb. 70 x 104 x 23 cm,   eredeti ár 46.990,-** helyett 35.990,- Alsószekrény, 1 ajtóval, 1 fiókkal,   eredeti ár 30.990,-** 
helyett 22.990,- Faliszekrény, 1 ajtóval, kb. 30 x 61 x 23 cm,   eredeti ár 20.990,-** helyett 15.990,- Mosdókagyló nélkül! 
(01360001/14,01-13,15-19,99)

67.990,-** Ft

4 ELŐSZOBAPAD / DB
51.990,- Ft

74.990,-** Ft

4 ELŐSZOBAPANEL / DB
56.990,- Ft

154.900,-** Ft

4 CIPŐSSZEKRÉNY / DB
118.900,- Ft

sz
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magasfényű
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Polckosár, natúr szín, fém/vizijácint, 
33 x 33 x 32 cm, összehajtható,  eredeti ár 
5.490,-** helyett 3.590,- (81270030)

Fali dekoráció, fém, arany színű, 
116,8 x 60,3 x 6,4 cm,  eredeti ár 21.990,-** 
helyett 16.990,- (49280036)

Étkészlet „Valencia“ kerámia, barna/szür-
ke színben, 6 db lapostányér, 6 db mélytá-
nyér, 6 db desszertes tányér, 6 db müzlis 
tányér, 6 db bögre,  eredeti ár 52.990,-** 
helyett 37.990,- (80900026)

181030 részes
  

Pléd „Uni doubleface“ 150 x 200 cm,  eredeti ár 34.990,-** helyett 24.990,- 
(42190031/02;0009/04;0031/06;0037/17;0150/01,04)

Több színben
  

Pléd „Melanie Uni“ 150 x 200 cm,  
eredeti ár 15.990,-** helyett 11.990,- 
(32520390/02,04,06,09-11)

Több színben
  

Pléd, „Leela“ 150 x 200 cm, eredeti ár 
23.990,-** helyett 15.990,- (32520466/01-

03,05,07-09)

Biopamut
Több színben
  

34.990,-** Ft

PLÉD „UNI DOUBLEFACE“ /DB
24.990,- Ft

Áraink 2022.02.28. – 03.13-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) EO: Energiaosztály 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.

XXXLutz Budapest XIII. 1135 Budapest, Lehel u. 51. Telefon: 06-1/4854 400 E-mail cím: informacio.BA@xxxlutz.hu
XXXLutz Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi u. 5. Telefon: 06-23/801 800 E-mail cím: informacio.6T@xxxlutz.hu
XXXLutz Budapest/Soroksár 1237 Budapest, Bevásárló út 6. Telefon: 06-1/4854 500 E-mail cím: informacio.BB@xxxlutz.hu
XXXLutz Győr 9012 Győr, Királyszék u. 35. Telefon: 06-96/590 800 E-mail cím: informacio.R5@xxxlutz.hu
XXXLutz Debrecen 4031 Debrecen, Kishatár u. 32. Telefon: 06-52/801 700 E-mail cím: informacio.C7@xxxlutz.hu
XXXLutz Pécs 7634 Pécs, Makay István u. 7. Telefon: 06-72/801 600 E-mail cím: informacio.E4@xxxlutz.hu

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

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.

Takaró „Magda“ 140 x 210 cm eredeti ár 
14.990,-** helyett 8.990,- 200 x 240 cm 
eredeti ár 28.990,-** helyett 17.990,- Dís-
zpárna 40 x 60 cm eredeti ár 7.990,-** 
helyett 4.990,- (57170010/01-03;0011/01-

03;0017/01-02)

Pamut

Több színben 
és méretben
  

5.490,-** Ft

POLCKOSÁR /DB
3.590,- Ft

21.990,-** Ft

FALI DEKORÁCIÓ /DB
16.990,- Ft

52.990,-** Ft

ÉTKÉSZLET „VALENCIA“ / 
KÉSZLET

37.990,- Ft

23.990,-** Ft

PLÉD „LEELA“ /DB
15.990,- Ft

15.990,-** Ft

PLÉD „MELANIE UNI“ /DB
11.990,- Ft

14.990,-** Ft

TAKARÓ „MAGDA“ 
140 X 210 CM/DB

8.990,- Ft
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