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LAKBERENDEZÉSBEN AZ ELSŐ! XXXLUTZ

1) A kedvezmény 2022.07.14. és 07.17. között, minimum 10.000 Ft feletti vásárlás esetén, egy választott termékre vehető igénybe, csak az áruházakban. Más kedvezményekkel nem összevonható, nem érvényes a 
webshopban, nem érvényes az aktuális prospektusban meghirdetett termékekre, az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a kerti házakra, a „Best choice top price BOXXX“, „BOXXX“, „Landmann“ 
és „Biohort“ márkákra, az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, az áruházakban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban és XXXLutz ajándékkártya vásárlása esetén. Részletek az 
áruházakban és a www.xxxlutz.hu weboldalon . 2) EO: Energiaosztály ** Az ajánlat az áruházakban megjelölt termékekre és árakra vonatkozik, változó készlettel és árakkal. Részletek az áruházakban.

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, 44.990,- Tükrösszekrény, 
fehér korpusz, 2 tükrös ajtó, LED világítással, 
kb. 60 x 72 x 20 cm,  54.990,- A bútorcsaládhoz 
további elemek kaphatók. (19770246/05,01,04,06-07,09,11)

TÜKRÖSSZEKRÉNY  /DB
54.990,- Ft

LED Íróasztali lámpa „58416W“ fehér és 
fekete színben, műanyag, LED 7 W / 280 LM 
/ 4500 K, 30 x 36 x 15 cm, érintőgomb (be/ki)  
4.990,- EO: 1) (81810664/02,01)

LED ÍRÓASZTALI LÁMPA 
„58416W“ /DB

4.990,- Ft

LED fényforrással

Fürdőszobaszőnyeg, „Terry-best“ 50 x 80 cm, 
2.990,- (86340035/01)

FÜRDŐSZOBASZŐNYEG 
„TERRY -BEST“ /DB

2.990,- Ft

pamut

több színben,
  

Kisasztal szett, 2 részes, tölgy furnér lap, 
fekete fém lábak, kb. 40 x 40 x 45 cm és 
48 x 48 x 50 cm,  19.990,- (19090014/01)

KISASZTAL /SZETT
19.990,- Ft
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MOSDÓ ALATTI SZEKRÉNY /DB 
MOSDÓKAGYLÓ NÉLKÜL

44.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

egy választott termékre 
csak az áruházakban!
Kuponkód: P07V1-15% Érvényes: 

2022.07.14. - 

07.17-ig

24/ 7 Online vásárlás
www.xxxlutz.hu

1)

Bútorok, 

kerti bútorok, 

lakberendezési 

kiegészítők, utolsó 

és kiállítási darabok 

XXXL exkluzív 

áron!**



1) A kedvezmény 2022.07.14. és 07.17. között, minimum 10.000 Ft feletti vásárlás esetén, egy választott termékre vehető igénybe, csak az áruházakban. Más kedvezményekkel nem összevonható, nem érvényes a 
webshopban, nem érvényes az aktuális prospektusban meghirdetett termékekre, az elektromos konyhai- és háztartási kis- és nagygépekre, a kerti házakra, a „Best choice top price BOXXX“, „BOXXX“, „Landmann“ és 
„Biohort“ márkákra, az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termékekre, az áruházakban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban és XXXLutz ajándékkártya vásárlása esetén. 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.

5: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, felár ellenében 
fejtámlával, kb. 264 x 88 x 217 cm, fekvőfelület 183 x 122 cm,  399.900,- Dekoráció 
nélkül! (05520293/10-11,99)

vendégágyfunkcióval és 
ágyneműtartóval 5 ÜLŐGARNITÚRA /DB

399.900,- Ft *XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

1 ÜLŐGARNITÚRA /DB

199.900,- Ft*
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3: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval, és ágyneműtartóval 
kb. 203 x 85 x 336 cm, fekvőfelület kb. 274 x 128 cm,  369.900,- (29610051/01-02,99)

1: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval kb. 244 x 172 cm, 
fekvőfelület kb. 200 x 136 cm, 199.900,- Csak a képen látható összeállítás! A 
feltüntetett ár a készlet erejéig érvényes! (05520477/01-02,99)

vendégágyfunkcióval 
és ágyneműtartóval

4: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával, 
kb. 235 x 280 cm, fekvőfelület kb. 130 x 197 cm, 399.900,- (05530023/20,22,99)

vendégágyfunkcióval

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

vendégágyfunkcióval

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

3 ÜLŐGARNITÚRA /DB

369.900,- Ft*

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

4 ÜLŐGARNITÚRA /DB
399.900,- Ft*

2: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, állítható fejtámlával 
kb. 165 x 80 x 272 cm. 334.900,- A feltüntetett ár a képen látható összeállításra 
vonatkozik a készlet erejéig! (07040045/03)

2 ÜLŐGARNITÚRA /DB

334.900,- Ft*

vendégágyfunkcióval 
és ágyneműtartóval

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

-15%
egy választott termékre 
csak az áruházakban!
Kuponkód: P07V1

1) Érvényes:

2022.07.14. 

- 07.17.
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NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

9: Fotel, elérhető világosszürke és világoskék színben kb. 68 x 92 x 104 cm,  
79.990,- A készlet erejéig! (27810058/01,03)

9 FOTEL /DB
79.990,- Ft

11: TV fotel, barna szövet bevonóval, mauálisan állítható háttámlával, 
terhelhetőség max. 120 kg, kb. 84 x 111 x 92 cm,  129.900,- (25270193/02,99)

12: TV fotel, szürke szövet bevonóval, motorosan állítható lábtartóval, 
terhelhetőség max. 120 kg, kb. 83 x 113 x 92 cm,  239.900,- (25270371/01,99)

motorasan állítható 
láb és háttámla

7: Kanapé, ágyneműtartóval, jobbos és balos állásban is elérhető, felár ellenében 
állítható fejvéggel kb. 90 x 200 cm,  199.900,- (11790022/07,05-06,08,99)

ágyneműtartóval

*

XXXL széles szín és 
szövetválasztékban

7 KANAPÉ /DB

199.900,- Ft*

jobbos és balos 
kivitelben is!
  

11 TV FOTEL /DB
129.900,- Ft *

12 TV FOTEL /DB
239.900,- Ft *

10: Fotel szövet bevonattal, többféle színben kb. 83 x 100 x 98 cm. Felár ellenében 
lábtartó vásárolható kb. 66 x 46 x 47 cm. 99.990,- (14910035/01-09,11-19)

8: Kanapé, sötétszürke színben, vendégágyfunkcióval, kb. 235 x 85 x 87 cm,  
249.900,- A készlet erejéig! (17490461/04)

vendégágyágyfunkcióval 8 KANAPÉ /DB
249.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

10 FOTEL /DB

99.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

6: Ülőgarnitúra, bézs színű, valódi bőr bevonóval, szerelhető jobbos és balos 
állásban kb. 253 x 163 cm 449.900,- Amíg a készlet tart! (23620758/01)

valódi bőr

6 ÜLŐGARNITÚRA /DB

449.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁRFantasztikus 

készlet-

kisöprés!



magasfényű

5 KÁRPITOZOTT ÁGY /DB
459.900,- Ft

szimbolikus fotó
  

választható  
- fejvég 
- láb 
- éjjeliszekrény
  

2 NYÍLÓAJTÓS SZEKRÉNY /DB

174.900,- Ft

4 KÁRPITOZOTT ÁGY /DB

244.900,- Ft

XXXL széles színválaszték

CSALÁ
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XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL széles színválaszték

1 TOLÓAJTÓS SZEKRÉNY /DB
199.900,- Ft

1 ÁGYSZETT /GARNITÚRA

179.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

3 TOLÓ-NYÍLÓAJTÓS  
SZEKRÉNY /DB

249.900,- Ft

Szimbolikus fotó
  

1: Hálószoba, artisan tölgy dekor korpusz és front, grafitszürke betéttel. Tolóajtós szekrény, 2 tükrös ajtóval, fekete fém fogantyúléccel, 3 belső polccal, 3 ruhaakasztó 
rúddal, díszkeret és világítás nélkül, kb. 270 x 210 x 60 cm, 199.900,- Ágyszett, grafit színű velúr szövet fejvéggel, fekvőfelület: 180 x 200 cm, kb. 305 x 105 x 217 cm, 
matrac és ágyrács nélkül, 2 db, 1 fiókos éjjeliszekrénnyel, kb. 60 x 21 x 38 cm,  179.900,- (25220320/01-04) 2: Nyílóajtós szekrény, fehér dekor korpusz, magasfényű 
fehér dekor / tükör front,  4 ajtóval, 4 fiókkal, 4 állítható belső polccal, 2 ruhaakasztó rúddal, króm színű, műanyag, ívelt fogantyúval, kb. 181 x 197 x 54 cm,  174.900,- 
(03800434/01) 3: Toló- és nyílóajtós szekrény, artisan tölgy dekor korpusz, artisan tölgy / fehér dekor front, 2 tolóajtóval, 2 nyílóajtóval, 4 fiókkal, ezüst színű műanyag 
fogantyúléccel, 6 belső polcokkal, melyből 2 állítható, 2 ruhaakasztó rúddal, (világítás, ajtócsillapító és paszpartu nélkül) kb. 312 x 226 x 58 cm,  249.900,- (12980004/12,03-

04,13-14,99) 4: Kárpitozott ágy, részben tömör fenyő, szövettel kárpitozott fejvég, fém keretes, 2 x 17 léces, fix ágyráccsal, matrac nélkül, 12 cm magas, fekete, fém lábbal, 
fekvőfelülete 160 x 200 cm, kb. 177 x 110 x 217 cm,  244.900,- (03370049/01) 5: Kárpitozott ágy, antracit színű bőrhatású szövet, kárpitozott fejvég, fém lábak, 5-zónás, 
kétoldalas, 16 cm magas hideghab matrac, levehető, mosható huzat, fekvőfelület: 180 x 200 cm, kb. 205 x 120 x 214 cm, motoros ágyrács, fejvégnél, lábrésznél állítható, 
28 laprugó, natúr nyírfa, magassága 6,5 cm,  459.900,- (Rendelésre!) (26380174/88;0323/02-05)
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** Az ajánlat az áruházakban megjelölt termékekre és árakra vonatkozik, változó készlettel és árakkal. Részletek az áruházakban.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

Bútorok, kerti bútorok, lakberendezési kiegészítők, 
utolsó és kiállítási darabok most XXXL exkluzív áron!XXXL 

Vásár!

 
Kiállítási 

és utolsó 

darabok XXXL 

exkluzív 

áron!**Áruházanként változó készlettel, részletek az áruházakban!

magasfényű

magasfényű

tabak tölgy színben 
is rendelhető
  

8 ELŐSZOBAFAL /DB
99.990,- Ft

10 FÜRDŐSZOBA BLOKK /DB 
KB. 85 CM SZÉLES

99.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 

Legjobb 
ár 

XXXL 

Legjobb 
ár 

9 MAGASSZEKRÉNY /DB
46.990,- Ft

Szett elemei:  
- szekrény 
- ágy 
- íróasztal 
- fali polcok
  

6 IFJÚSÁGI SZOBA /SZETT

169.900,- Ft

6: Ifjúsági szoba, sonoma tölgy dekor korpusz, sonoma tölgy dekor / fehér dekor front. Elemei: Szekrény, 3 ajtó, ebből 1 tükrös ajtó, 2 fiók, kb. 123 x 218 x 56 cm, 
Ágy, fekvőfelület: 120 x 200 cm, matrac és ágyrács nélkül, kb. 126 x 98 x 205 cm, Íróasztal, 1 fiók, 1 polc, kb. 110 x 71 x 60 cm, Fali polcok, nyitott tárolórészekkel 
kb. 125 x 35 x 38 cm, 1 felfelé nyíló ajtóval kb. 110 x 35 x 38 cm, 169.900,- (05860042/06) 7: Előszobafal, sonoma tölgy dekor korpusz, fehér dekor front, 1 lenyíló cipőtároló 
ajtó, 1 fiók, kb. 100 x 189 x 28 cm,  29.990,- Szekrény, 1 ajtó, kb. 40 x 189 x 28 cm,  28.990,- (05860053/04-05) 8: Előszobafal, fehér front és korpusz, tölgy dekor betéttel, 
3 lenyíló ajtó, kb. 177 x 196 x 32 cm,  99.990,- (18370133/01) 9: Fürdőszoba blokk, fehér melamin korpusz, magasfényű fehér dekor front, kb. 87 x 186 x 48 cm. Elemei: 
mosdó alatti szekrény, kerámia mosdókagylóval, aluminium lábakkal, fém fogantyúkkal, tükör kis oldalszekrénnyel, belső konnektorral, LED világítással, 89.990,- 
Midiszekrény, kb. 35 x 124 x 33 cm,  42.990,- Magasszekrény, kb. 35 x 186 x 33 cm,  46.990,- Csaptelep nélkül! (10900001/01-03) 10: Fürdőszoba blokk, fehér, 
magasfényű MDF korpusz és front, LED-világítással, becsapódásgátlóval. Elemei: tükör kis faliszekrénnyel, mosdó alatti szekrény, fehér kerámia mosdókagyló, 
kb. 85 x 190 x 50 cm, 99.990,- Csaptelep nélkül! (09700001/01)

Bútorok, 
kerti bútorok, 

lakberendezési 
kiegészítők, utolsó 
és kiállítási darabok 

XXXL exkluzív 
áron!**

7 ELŐSZOBAFAL /DB

29.990,- Ft

9 MIDISZEKRÉNY 
/DB

42.990,- Ft

9 FÜRDŐSZOBA BLOKK 
/BLOKK

89.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR



1) A 25% engedmény az áruházakban illetve a webshopban aktuálisan érvényes árainkból kerül levonásra a megadott kivételekkel.  Érvényes: 2022.07.11.- 08.07-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.

Tervezhető konyha Beton kőfehér ajtófront, laminált szekrényváz, munkalappal, gépek, mosogatótálca, csaptelep nélkül. 
Frontok és korpuszok széles választékban, egyedi árképzés, igény szerint megtervezhető. (18710246/32)

szim
b

oliku
s fotó

méretre tervezhető
  

Konyhablokk gépek nélkül Fehér és fekete MDF ajtófront kombináció, fekete üvegfront világítás nélkül, fehér laminált 
szekrényváz, kb. 200 cm széles. Munkalap, elszívó- és sütőtartó elem, mosogatótálca és csaptelep nélkül.  143.900,- 
Munkalap, fekete kb. 200 x 3,8 x 60 cm,  31.990,- Felső szekrény elszívóhoz, kb. 60 x 57 x 30 cm,  23.990,- 
Munkalap, elszívós szekrény és további elemek felár ellenében rendelhetők. (08340060/01;0034/02;0060/02)

sz
im

b
ol

ik
u

s 
fo

tó

XXXL frontválaszték

KONYHABLOKK GÉPEK 
NÉLKÜL /BLOKK

143.900,- Ft

FELSŐ SZEKRÉNY 
ELSZÍVÓHOZ / DB

23.990,- Ft

MUNKALAP / DB
31.990,- Ft

200 cm

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

Foglaljon 
most 

időpontot 
PREMIUM 
konyha-

tervezéshez!

3D 
tervezés

Elképzelése szerint 
számítógépes programmal 

megtervezzük konyhabútorát

Ingyenes

Helyszíni 
felmérés

Kollégáink ingyenesen 
felmérik konyháját. 

Részletekről érdeklődjön 
áruházainkban.

Ingyenes

Szállítás + 
szerelés
Szakértő kollégáink a 

megbeszélt időpontban 
kiszállítják és összeszerelik 

megvásárolt bútorait.

Kedvező 
áron

-25% a „Welnova“ tervezhető 
konyhabútorra!

1) Érvényes:

2022.07.11. - 

08.07.
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1) A kedvezmény 2022.07.14. és 07.17. között, minimum 10.000 Ft feletti vásárlás esetén, egy választott termékre vehető igénybe, csak az áruházakban. Más kedvez-
ményekkel nem összevonható, nem érvényes a webshopban, nem érvényes az aktuális prospektusban meghirdetett termékekre, az elektromos konyhai- és háztar-
tási kis- és nagygépekre, a kerti házakra, a „Best choice top price BOXXX“, „BOXXX“, „Landmann“ és „Biohort“ márkákra, az „XXXL Legjobb ár“-ral megjelölt termé-
kekre, az áruházakban kapható élelmiszerekre, szolgáltatásokra, étteremben, kávézóban és XXXLutz ajándékkártya vásárlása esetén. Részletek az áruházakban és a 
www.xxxlutz.hu weboldalon . ** Az ajánlat az áruházakban megjelölt termékekre és árakra vonatkozik, változó készlettel és árakkal. Részletek az áruházakban.

NAGY VÁLASZTÉK,  
SZUPER ÁRAK.

Most XXXL 
exkluzív áron!

• Étkező asztalok
• Székek 
• Karosszékek
• Bárszékek
• Bárasztalok

Kiállítási és 
utolsó darabok 
XXXL exkluzív 
áron!**

sz
im

b
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u

s 
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tó

1 ÉTKEZŐASZTAL /DB
112.900,- Ft

kihúzható
  

2 ÉTKEZŐASZTAL /DB 
KB. 120-160 X 76 X 70 CM

39.990,- Ft

kihúzható
  

3 ÉTKEZŐASZTAL /DB
234.900,- Ft

kihúzható
  

1 ÉTKEZŐSZÉK /DB

37.990,- Ft

2 ÉTKEZŐSZÉK /DB

16.990,- Ft

3 ÉTKEZŐSZÉK  /DB

29.990,- Ft

tömörfa
  

6 ÉTKEZŐSZÉK /DB

26.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

4 ÉTKEZŐSZÉK  /DB

24.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

5 ÉTKEZŐSZÉK /DB
25.990,- Ft

1: Étkezőasztal, sonoma tölgy dekor váz és asztallap, kb. 160-200 x 76 x 90 cm,  112.900,- Étkezőszék, tömör bükk váz, natúr dekor pác, világosbarna vagy sárga 
színű szövet ülő- és hátrész, kb. 49 x 100 x 62 cm,  37.990,- (24780092/01;24410008/01-02) 2: Étkezőasztal, sonoma tölgy dekor váz és asztallap, kb. 120-160 x 76 x 70 cm,  
39.990,- Étkezőszék, lakkozott tömör bükk váz, szürke, dió, zöld vagy rose/taupe színű szövet ülő- és hátrész, kb. 42 x 95 x 57 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  16.990,- 
(24780051/05,03;10130036/01-04;24780051/01) 3: Étkezőasztal, fehér magasfényű MDF váz és asztallap, nemeasacél talp, kb. 180-220 x 76 x 90 cm, 234.900,- 
Étkezőszék, szálcsiszolt fém váz, sötét- vagy világosszürke színű szövet ülő-és hátrész, forgatható ülőrész, kb. 47 x 87 x 62 cm, terhelhetőség max. 140 kg,  29.990,- 
(19710054/01;27270149/01-02) 4: Étkezőszék, tömör tölgy váz, natúr dekor pác, sötétszürke színű szövet ülő- és hátrész, kb. 49 x 88 x 56 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  
24.990,- (23810314/02) 5: Étkezőszék, lakkozott tömör bükk váz, szürke vagy barna színű műbőr ülő- és hátrész, kb. 47 x 100 x 64 cm, terhelhetőség max. 120 kg, 25.990,- 
(10130066/01-02) 6: Étkezőszék, olajozott tömör bükk váz, ülő- és hátrész, kb. 42 x 96 x 52 cm, terhelhetőség max. 120 kg,  26.990,- (12070008/01)

-15%1)

egy választott 
termékre csak az 

áruházakban!
Kuponkód: P07V1

2022.07.14. - 07.17.
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Áraink 2022.07.11. - 07.24-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
1) EO: Energiaosztály *A képen látható termék ára egy bizonyos szövet vagy bőr árkategória alapján került kiszámításra. Egyedi rendelés esetén a termék ára eltér az itt megadottól.

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.

Látogasson 

el online 

lakberendezési 

áruházunkba bárhol, 

a telefonján 

keresztül!

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

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

24 / 7 Online vásárlás
www.xxxlutz.hu

További
XXXL infók:

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

Foglaljon 
most 

időpontot 
PREMIUM 
konyha-

tervezéshez!

Csapjon le most a 
szuper ajánlatokra!

2 ÉTKEZŐSZÉK / DB

36.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

állítható 
háttámla

terhelhetőség 
max. 120 kg

3 KERTI NAPOZÓÁGY /DB

37.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

4 KERTI BÚTOR SZETT /SZETT

249.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

ágyneműtartó vendégágyfunkció

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban

6 ÜLŐGARNITÚRA /DB

349.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

*

XXXL széles szín- és 
szövetválasztékban kapható

5 ÜLŐGARNITÚRA /DB

249.900,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR

*

1: Étkezőszék, krómozott fém váz, szürke szövet ülő- és hátrész, kb. 43 x 98 x 57 cm, terhelhetőség max. 140 kg,  17.990,- (27270013/01) 2: Étkezőszék, antracit porszórt 
fém váz, világosszürke vagy antracit színű szövet ülő- és hátrész, kb. 58 x 89 x 61 cm, terhelhetőség max. 140 kg,  36.990,- (07580109/01-02) 3: Kerti napozóágy, porszórt 
sötétszürke acél váz, sötétszürke textilén huzat, kb. 60 x 81 x 192 cm, 37.990,- (13380013/03) 4: Kerti bútor szett, porszórt alumínium váz, szürkés műanyag fonat, szürke 
poliészter ülőpárnákkal. Elemei: 1 db 2 üléses pad, terhelhetőség max. 240 kg, kb. 148 x 82 x 75 cm, 2 db fotel, terhelhetőség max. 120 kg, kb. 67 x 82 x 75 cm, 1 db 
asztal üveglappal, kb. 119 x 67 x 65 cm,  249.900,- (08730015/09) 5: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval és ágyneműtartóval, jobbos és balos állásban is szerelhető kb. 
200 x 306 cm, fekvőfelület kb. 133 x 254 cm 249.900,- A feltüntetett ár a képen látható összeállításra vonatkozik! (07040054/07,99) 6: Ülőgarnitúra, vendégágyfunkcióval 
és ágyneműtartóval kb. 315 x 212 cm, fekvőfelület kb. 137 x 248 cm, 349.900,- Dekoráció nélkül! (05530087/19-20,YY)

1 ÉTKEZŐSZÉK /DB

17.990,- Ft

XXXL 
EXKLUZÍV ÁR


