Cele mai noi trenduri în
mobilier pentru grădină
acum la magazinul dvs. XXXLutz

3.990 

RON

SET LOUNGE

Set lounge, cadru oțel, perne bej, ca. 179 x 236 cm. Include masă ca. L 145. H 67. A 76 cm,
colțar ca. L 179. H 236. A 67 cm și doi tabureți. 3.990 (16940027/09)

**Prețurile inițiale se referă la prețurile valabile anterior promoției. Toate prețurile sunt prețuri finale în RON.

Materiale mobilier de grădină
lemn natural, metal rezistent sau ratan artificial modern: ce avantaje are fiecare
material și cât de ușor se întreține, aflați din comparația de mai jos!

Lemn

Metal

Acest material ”viu” este robust prin definiție însă și tipul
lemnului joacă un rol important în felul în care acesta se
menține pe termen lung. De exemplu, lemnul de eucalipt, de
tec și de acacia rezistă la intemperii și fără a fi tratat în vreme
ce alte tipuri de lemn necesită o tratare sau o lăcuire de două
sau trei ori pe an. Această tratare a lemnului previne decolorarea sau pătarea structurii lemnoase și protejează lemnul de
umiditate. Eventuale zgârieturi sau pete pot fi corectate
prin șlefuire fină.

Mobilierul de grădină din metal poate rezista tot anul afară,
indiferent dacă este fabricat din aluminiu ușor, oțel inoxidabil
de calitate superioară sau fier rezistent. Datorită unui strat
special protector, mobilierul de grădină din metal va rezista
mai bine la frig și umezeală cu un necesar minim de întreținere.
Întreținerea acestuia constă în verificarea regulată a stratului
protector anti coroziune și la nevoie remedierea acestuia.
Zonele afectate de rugină necesită o remediere rapidă
prin periaj și aplicarea unui strat nou anticoroziv.

Murdăria se curăță cel mai bine cu apă călduță cu săpun
și o perie fină – la final clătiți cu apă rece și totul este iar
curat!

Ratan artificial

Sezonul de grădină
poate începe

Stimate doamne, stimați domni,
așteptați și dumneavoastră cu nerăbdare să vă puteți bucura cât mai
curând de primele raze de soare în aer liber? Deoarece primăvara se
apropie cu pași repezi, acesta este momentul ideal să vă lăsați
inspirați de cele mai noi trenduri în amenajarea grădinii, terasei sau
balconului. Și pentru sezonul ce începe am pregătit noutăți pentru
dumneavoastră.

Mobilierul de grădină din ratan artificial este îndrăgit nu doar
datorită aspectului natural și elegant ci și datorită necesarului
redus de îngrijire. Împletitura din material plastic este
rezistentă atât la umiditate cât și la variații de temperatură.
Desigur există diferite modele de ratan artificial iar fiabilitatea
acestora depinde și de densitatea împletiturii și grosimea
materialului. Prin acoperirea mobilierului din ratan artificial
atunci când nu este folosit îl puteți proteja de razele UV și
puteți preveni decolorarea acestuia.
Pentru curățarea mobilierului din ratan artificial aveți
nevoie doar de apă și o lavetă umedă sau o perie moale.

Așa cum probabil știți deja fiind bucuroși să petreceți în curând mai
mult timp în aer liber, terasa și balconul devin din primăvară o extensie
a zonei de living. Așteptările în ce privește confortul, căldura și designul
celor patru pereți proprii sunt între timp valabile și pentru zona de
relaxare în aer liber. Nicio mirare deci dacă anumite piese de mobilier
pentru exterior sunt la fel de deosebite în materie de design și
funcționalitate, precum cele de interior.
Șezlongul standard și-a făcut treaba însă acum puteți descoperi noi soluții practice și moderne pentru relaxare în aer liber. Varietatea noastră
XXXL de produse și numeroasele mărci renumite vă garantează că veți
găsi mobilierul potrivit așteptărilor dumneavoastră, indiferent de stilul
preferat.
Răsfoiți pe îndelete catalogul nostru și lăsați-vă inspirați de trendurile
actuale, varietatea sortimentului nostru și calitatea superioară a
produselor noastre!
Vă dorim un sezon minunat în grădină,
echipa XXXLutz

Pentru a descoperi noi
trenduri, răsfoiți catalogul!
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Principalele trenduri pentru
amenajarea grădinii

2

1

Natural

Modern și
minimalist
Acest trend este caracterizat de
forme simple, clare, bine definite.
Tonurile neutrale de gri și bej
se îmbină armonios cu cadre
metalice din aluminiu, oțel
inoxidabil sau elemente din
lemn în nuanțe deschise.

Lemnul și împletiturile naturale
definesc acest trend. Fie clasic,
integral din lemn; fie în stil rustic
cu accente exotice sau în combinație cu un cadru metalic, mobilierul de exterior din lemn este în
trend și anul acesta.

4
Tonurile calde, naturale și designul
clasic al mobilierului readuc
romantismul unei vacanțe în grădina
dumneavoastră. În același timp vă
veți bucura de avantajele ratanului
artificial modern, ușor de întreținut
dar și de pernuțele moi și confortabile.

5

Odată cu venirea primăverii ne
petrecem din ce în ce mai mult
timp pe terasă sau în balcon: fie
pentru a lua masa, fie pentru a
ne relaxa, mobilierul de exterior
modern reușește să îndeplinească
chiar și cele mai exigente
așteptări.

Mix & Match
Puteți realiza amenajarea de vis a
terasei dumneavoastră alegând piese
de mobilier moderne ce pot fi combinate după bunul plac. Multe elemente
de tip lounge sau seturi lounge sunt
modulare și pot fi reconfigurate sau
completate cu alte elemente. De la
băncuțe la colțare și chiar paturi de
exterior, pe principiul mix & match,
totul este posibil.
LRO04-2-g

3

Casa de vacanță
modernă

Outdoor living

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

Confort la
un nivel superior
8.890 
SET LOUNGE

Set lounge, aluminiu, gri închis, include perne spătar și șezut. Include masă
reglabilă pe înălțime ca. L 140. H 46 - 66. A 80 cm, sarcină maximă
ca. 50 kg, și colțar ca. 195 x 222 cm cu suport extensibil, sarcină
maximă ca. 240 kg. 8.890 (06390003/01)

R
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RON

2.290 

RON

SCAUN SUSPENDAT

Scaun suspendat, cadru metal, ratan maro, sarcină maximă ca. 120 kg, include pernă,
ca. L 111. H 193. A 110 cm. 2.290 (19300003/01)

Masă reglabilă pe înălțime.

PAT DE EXTERIOR

Pat de exterior, împletitură tip ratan, copertină ajustabilă, șezut extensibil, include saltea și
perne decorative, ca. L 193. H 75-167. A 101-175 cm. 5.490 (00370005/01)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

RON
LRO04-2-g

5.490 

1.790 

RON

ȘEZLONG TIP BALANSOAR

Șezlong tip balansoar, cadru lemn, include pernă, acoperiș reglabil,
ca. L 135. H 181. A 180 cm, sarcină maximă ca. 140 kg. 1.790 (13380018/01)

1.590 

RON

UMBRELĂ CU PICIOR
LATERAL

Umbrelă cu picior lateral, cadru aluminiu/oțel, bej, poliester, include iluminare
LED, ca. D: 350 cm. 1.590 (14460007/01;0004/02)

Set lounge, gri închis, ratan, ca. L 191. H 64. A 165 cm. Include masă: sarcină
maximă ca. 50 kg, canapea: sarcină maximă ca. 360 kg, perne șezut si spătar.
3.690 (25260003/09)
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Variabil,
practic și comod

3.690 

RON

LRO04-2-g

SET LOUNGE

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

Set lounge, cadru aluminiu, ratan artificial, include perne spătar și șezut. Include colțar, masă și
2 tabureți. Masa cu blat din sticlă, ca. L 129. H 70. A 86 cm, sarcină maximă ca. 60 kg. Colțar compus
din 1 x bancă ca. L 209. H 85,5. A 73,5 cm, sarcina maxima ca. 360 kg și 1 x bancă ca. L 129,5. H 85,5.
A 73,5 cm, sarcina maxima ca. 240 kg. Taburet x 2 ca. L 42. H 43. A 42 cm, sarcină maximă ca. 60 kg.
7.490 (27550044/01)
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1.490 

RON

FOTOLIU SUSPENDAT

Fotoliu suspendat, cadru metalic, include perne șezut și spătar, sarcină
maximă ca. 120 kg, ca. L 122 . H 200. A 104 cm. 1.490 (19300002/19)

1.490 

RON

ȘEZLONG BALANSOAR

Șezlong balansoar, cadru oțel, acoperiș gri, sarcină maximă ca. 200 kg,
ca. L 140. H 177. A 190 cm. 1.490 (13380001/09)

7.490 

RON

SET LOUNGE

Include iluminare LED.

RON

UMBRELĂ CU PICIOR

Umbrelă cu picior, cadru aluminiu, rotativ, include iluminare LED, sarcină
maximă suportată 120 kg, ca. L 300 x 300. H 265. 2.490 (14460008/01)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

2.490 

5.190 

RON

SET LOUNGE

Set lounge, cadru aluminiu, copertină gri, include perne spătar și șezut. Masă cu blat de sticlă
ca. L 40. H 50. A 30 cm, sarcină maximă ca. 30 kg, bancă ca. L 215. H 63. A 75 cm, sarcină maximă
360 kg, taburet ca. L 63. H 30. A 63 cm, sarcină maximă ca. 120 kg. 5.190 (24490014/19)

5.890 

RON

PAT DE EXTERIOR

Pat de exterior, cadru aluminiu, gri, spătar pliabil, copertină ajustabilă, include pernă
decorativă, saltea, husă de protecție, sarcină maximă ca. 300 kg, ca. L 218. H 127. A 218 cm.
5.890 (18320001/09)

Set lounge, cadru aluminiu, gri, ratan, include masă
ca. L 80. H 68. A 145 cm, sarcină maximă ca. 60 kg, bancă
ca. L 71. H 69. A 63 cm, sarcină maximă ca. 360 kg, bancă
ca. L 184. H 71. A 69 cm, și 2 tabureți ca. L 65. H 32. A 65 cm,
sarcină maximă ca. 120 kg. 6.190 (07610034/01)
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6.190 

RON

LRO04-2-g

SET LOUNGE

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

1.890 
2 SET LOUNGE

RON
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5.290 

RON

1: Set lounge, cadru oțel, ratan artificial maro,
include colţar (ca. L 191 x 238. H 41. A 66 cm, sarcină
maximă ca. 360 kg), 5 perne spătar și 5 perne șezut,
masă cu blat de sticlă (ca. L 91. H 31,5. A 67 cm,
sarcină maximă ca. 100 kg). Fotoliul nu este inclus în
set. 5.290 (25260005/09)
2: Set lounge, cadru aluminiu, gri, împletitură ratan
artificial, include colțar sarcină maximă ca. 250 kg,
masă cu blat de sticlă sarcină maximă ca. 30 kg,
2 perne şezut şi 3 perne spătar,
ca. L 173. H 68. A 120 cm. 1.890
(18320002/09)

3: Umbrelă, cadru aluminiu, roșu, include LED,
ca. D: 300 cm. Disponibil și pe culorile verde,
albastru, bej. 799 (26720108/01-04)

799 

LRO04-2-g

1 SET LOUNGE

RON

3 UMBRELĂ

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

Set lounge, cadru oțel, ratan artificial, include spațiu depozitare și pernă. Masă cu blat de sticlă ca. L 81. H 35. A 51 cm, sarcină maximă ca. 60 kg,
bancă x 2 ca. L 150. H 63. A 80 cm, sarcină maximă ca. 240 kg, taburet ca. L 69. H 32,5. A 69 cm, sarcină maximă ca. 60 kg. 6.290 (27550043/01)

5.790 
PAT DE EXTERIOR

Pat de exterior, cadru aluminiu, ratan artificial, include
copertină ajustabilă, pernă șezut și 4 perne decorative,
sarcină maximă ca. 240 kg, ca. L 193. H 167. A 175 cm.
5.790 (00370004/01)

RON
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339 

RON

ŞEZLONG BALANSOAR

Şezlong balansoar, cadru oţel, textilină, include tetieră, ca. L 63. H 86. A 147 cm,
sarcină maximă ca. 100 kg. 339 (13380004/01)

SET LOUNGE

RON

ȘEZLONG

RON

Șezlong, cadru aluminiu, textilină, spătar reglabil, copertină ajustabilă, ca. L 195. H 32. A 60 cm,
sarcină maximă ca. 100 kg. 379 (26720022/06)

499 

RON

ȘEZLONG GRĂDINĂ

Șezlong grădină, cadru oțel, spătar reglabil, rabatabil, ca. L 64. H 33. A 171 cm,
sarcină maximă ca. 120 kg. 499 (22590029/21)

799 
UMBRELĂ

Umbrelă, cadru aluminiu, verde, poliester, ca. D: 300 cm, H 235 cm. Disponibil şi pe
culoarea bej. 799 (26720213/02,01)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

RON
LRO04-2-g

6.290 

379 

7.690 

RON

SET LOUNGE

1.690 

RON

FOTOLIU

Set lounge, cadru aluminiu, antracit, include perne spătar și șezut. Bancă x2 ca. L 117. H 84. A 80 cm, sarcină maximă ca. 240 kg, element de colț ca. L 80. H 84. A 80 cm,
sarcină maximă ca. 120 kg. Masa este disponibilă contra cost. 7.690 Fotoliu, cadru aluminiu, antracit, include pernă spătar și șezut, husă detașabilă,
ca. L 63. H 84. A 80 cm, sarcină maximă ca. 120 kg. 1.690 (21450022/29,21)

5.490 
SET LOUNGE

Set lounge, cadru aluminiu, gri închis, include masă ca. L 60. H 39. A 60 cm, bancă x 2, ca. L 120. H 62. A 62 cm, scaun ca. L 63. H 62. A 62 cm,
6 perne șezut și 7 perne spătar. 5.490 (20040001/01)

RON
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1.490 

RON

MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

Extensibilă
până la 270 cm.

219 

RON

Masă pentru grădină, antracit, sticlă mată, extensibilă, ca. L 135-270. H 90. A 75 cm, sarcină maximă 60 kg. 1.490
Fotoliu de grădină, cadru aluminiu/oţel, antracit, textilină, ca. L 55. H 96. A 76 cm, sarcină maximă ca. 120 kg. 219
(08150007/17;0005/07,17;0006/17;26720016/51-52,62;0214/01-02)

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

FOTOLIU DE GRĂDINĂ

Set lounge, gri, cadru aluminiu, include 2 bănci: bancă ca. L 188. H 64,5.
A 72 cm, bancă ca. L 200. H 72. A 64,5 cm, sarcină maximă ca. 360 kg, 4 perne
şezut, 7 perne spătar, 2 tabureți ca. L 40. H 32. A 40 cm, sarcină maximă
ca. 120 kg, masă cu blat de sticlă ca. L 150. H 65. A 90 cm, sarcină maximă
ca. 60 kg. 6.990 (00620004/09)

619 

RON

ŞEZLONG RELAXARE
PENTRU GRĂDINĂ

Şezlong relaxare pentru grădină, cadru aluminiu, textilină, include tetieră,
sarcină maximă ca. 120 kg, dimensiuni ca. L 148. H 69. A 85 cm. 619 (13380008/01)

999 

RON

ȘEZLONG PENTRU
GRĂDINĂ

Șezlong pentru grădină, cadru oțel, gri închis, include pernă șezut și acoperiș,
sarcină maximă ca. 120 kg, ca.L 105. H 200. A 195 cm. 999 (13380003/04)
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6.990 

RON

SET LOUNGE

BALANSOAR

Balansoar, cadru oţel, acoperiş gri deschis, sarcină maximă ca. 240 kg,
ca. L 169. H 174. A 177 cm. 1.890 (13380020/01)

RON

1.890 

RON

UMBRELĂ CU PICIOR LATERAL

Umbrelă cu picior lateral, cadru aluminiu, bej, funcţie rotativă,
deschidere 300 cm, ca. H: 255 cm. 1.890 (14460005/02)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

1.890 

Set lounge, cadru aluminiu, gri deschis, include perne șezut și spătar. Include masă cu blat
de sticlă ca. L 90. H 42. A 60 cm, sarcină maximă ca. 50 kg, bancă ca. L 221,5. H 70. A 77,5 cm,
sarcină maximă ca. 300 kg, element ca. L 70,5. H 70. A 77,5 cm, sarcină maximă ca. 100 kg. 3.590
(00620008/29)

499 

RON

MASĂ PLIABILĂ
PENTRU GRĂDINĂ

189 

RON

SCAUN PLIABIL
PENTRU GRĂDINĂ

Masă pliabilă pentru grădină, cadru oţel, blat sticlă, argintiu, sarcină maximă ca. 50 kg, ca. L 60. H 72 A 60 cm. 499 Scaun pliabil pentru grădină, cadru oţel, textilină, argintiu, sarcină maximă ca. 100 kg, ca. L 46. H 82. A 58 cm. 189 (26720056/07,02)
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3.590 

RON

SET LOUNGE

1.490 

RON

Set mobilier pentru balcon, cadru oţel antracit, bej, textil, include măsuță ca. H 40. D 54 cm, scaun balansoar x 2 ca. L 63. H 86. A 100 cm. 1.490
(03480076/01)

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

SET MOBILIER PENTRU
BALCON

499 

RON

MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

219 

RON

FOTOLIU STIVUIBIL

Masă pentru grădină, cadru aluminiu, blat de sticlă, argintiu, sarcină
maximă ca. 50 kg, ca. L 90. H 72. A 90 cm. 499 Fotoliu stivuibil, cadru
aluminiu/oţel, textilină, sarcină maximă ca. 120 kg, ca. L 55. H 96. A 76 cm.
219 (26720016/17,51;0214/01)

Set lounge, cadru aluminiu, șezut și spătar gri, blat din lemn de acacia, include
pernă pentru șezut și spătar, reversibil, sarcină maximă ca. 240 kg, ca. L 175 cm.
3.790 (28450019/09)

799 

RON

SET MOBILIER PENTRU
BALCON

Set mobilier pentru balcon, fier forjat negru, include 2 fotolii
ca. L 36. H 91. A 35 cm, sarcină maximă ca. 110 kg, masă cu blat ceramic
ca. H 72. D 60 cm, sarcină maximă ca. 40 kg. 799 (05380002/09)

1.090 

RON

MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

359 

RON

SCAUN STIVUIBIL

Masă pentru grădină, cadru aluminiu, antracit, blat aspect lemn,
sarcină maximă ca. 60 kg, ca D:120 cm, H: 74 cm. 1.090 Scaun stivuibil, cadru
aluminiu, negru/argintiu, sarcină maximă ca. 120 kg, ca. L 60. H 94. A 68 cm. 359
(07610032/07;26720122/12)

Bancă de grădină, cadru aluminiu, antracit, include pernă şezut și spătar,
funcție șezlong, ca. L 210. H 72. A 74 cm, sarcină maximă ca. 300 kg. 2.090
(00620006/09)
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3.790 

RON

SET LOUNGE

2.090 

RON

LRO04-2-g

5 BANCĂ DE GRĂDINĂ

MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

1.690 

RON

MASĂ PENTRU GRĂDINĂ

Masă pentru grădină, cadru aluminiu, antracit, aspect lemn, sarcină maximă ca. 60 kg, ca. L 160. H 100. A 74 cm. 1.690
Bancă pentru grădină, cadru aluminiu, antracit, sarcină maximă ca. 240 kg, ca. L 140. H 44. A 36 cm. 749 (07610033/07,12)

Set mobilier grădină, lemn, include perne șezut, 2 mese și 4 bănci. Masă ca. L 150. H 76. A 90 cm, sarcină maximă ca. 50 kg.
Masă ca. L 150. H 68,5. A 79,5 cm, sarcină maximă ca. 50 kg. 4.990 (16680012/09)
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719 

RON

MASĂ PLIABILĂ

Lemn.

229 

RON

SCAUN PLIABIL

749 

RON

BANCĂ PENTRU GRĂDINĂ

Masă pliabilă, lemn, natur, sarcină maximă ca. 50 kg, ca. L 70. H 75. A 70 cm. 719
Scaun pliabil, lemn, natur, sarcină maximă ca. 120 kg, ca. L 46,5. H 88. A 58,2 cm. 229
(19050001/07,02)

719 

RON

MASĂ PLIABILĂ
PENTRU GRĂDINĂ

SET MOBILIER GRĂDINĂ

RON

SCAUN PLIABIL
PENTRU GRADINĂ

RON

MASĂ AUXILIARĂ
PENTRU GRĂDINĂ

RON

Masă pliabilă pentru grădină, lemn de tec, sarcină maximă ca. 60 kg, ca. L 120. H 60. A 75 cm.
719 Scaun pliabil pentru grădină, lemn de tec, sarcină maximă ca. 120 kg, ca L 46,5. H 88.
A 58,2 cm. 229 Masă auxiliară pentru grădină, lemn de tec, sarcină maximă ca. 60 kg,
ca. L 50. H 45. A 50 cm. 239 (19050006/01;0001/02;0009/17)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

4.990 

239 

229 

Soluții pentru
orice ocazie

2.890 
SET LOUNGE

Set lounge, cadru metal, textil, include masă cu blat de sticlă,
colțar, 2 perne şezut, 3 perne spătar, ca. 150 x 218 cm. 2.890
(20040012/09)

RON
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1.090 

1.490 

RON

SET PENTRU GRĂDINĂ

Set pentru grădină, cadru oțel, antracit, perne gri, include 2 fotolii - sarcină
maximă ca. 120 kg, ca. L 55. H 83. A 45 cm și masă cu blat sticlă sarcină
maximă ca. 30 kg, ca. L 51,5. H 54. A 51,5 cm. 1.090 (24920004/01)

RON

SCAUN SUSPENDAT

Scaun suspendat, cadru metal, impletitură gri, include pernă şezut şi spătar,
sarcină maximă ca. 120 kg, ca. L 122. H 200. A 104 cm. 1.490 (19300002/09)

2.190 

RON

Set mobilier de grădină, cadru metalic, bej, include perne șezut, bancă 2 locuri ca. L 120. H 85. A 69 cm, sarcină maximă ca. 240 kg, 2 scaune ca. L 66. H 85. A 69 cm,
sarcină maximă ca. 120 kg, masă cu blat de sticlă ca. L 95. H 42. A 55 cm, sarcină maximă ca. 30 kg. 2.190 (24920005/01)
MAGAZINELE DE MOBILĂ XXXL.
CELE CU SCAUNUL ROŞU.

LRO04-2-g

SET MOBILIER DE GRĂDINĂ

Efect de flacără

9999
RON

LAMPĂ SOLARĂ

Lampă solară, plastic, negru, include baterie şi leduri, ca. L 600 cm. 99,99
(62680004/01)

2 culori disponibile

Disponibilă şi cu
senzor de mişcare

Senzor de lumină

Disponibil şi cu
senzor de mişcare

4999
RON

APLICĂ PENTRU EXTERIOR

Aplică pentru exterior, oţel inoxidabil, opal,
argintiu/antracit, utilizează 1 x E27 60W, clasă
ef. energ. A-G, ca. 7,6 x 40 cm. 49,99 Include
senzor de mişcare 99,99 (81810200/01-02;0668/01)

119 

RON

LAMPĂ SOLARĂ

Lampă solară, metal, sticlă, led 0,06W, 5 lumeni,
include 1 baterie tip AA, funcţionează pe baza de
baterii/lumina solară, ca. 25 x 9 cm. 119 (62680011;0012)

7999
RON

APLICĂ PENTRU EXTERIOR

Aplică pentru exterior, metal, plastic, argintiu,
utilizează 1 x E27 60W, clasă ef. energ. A-G,
ca. 13,7 x 19,1 x 11,2 cm. 79,99 Include senzor de
mişcare 99,99 (40730005/02,01)

28 / 29
30 piese/set

Pentru 6 persoane

699 

RON

SET VESELĂ DE MASĂ

Set veselă de masă, ceramică, maro, gri, include: 6 x farfurii adânci, farfurii întinse, farfurii desert, căni cafea, boluri. 699
(80900026)

Piatră naturală

3 culori disponibile

Diverse culori disponibile
Realizat manual

RON

PAHAR

Pahar, sticlă, transparent, capacitate 510 ml,
ca. 6,6 x 15,5 cm. 8,99 Carafă cu mâner, 1,5 L. 39,99

3999

149 

RON

INIMĂ DECORATIVĂ

Inimă decorativă, materiale naturale,
ca. 19 x 25 cm. 39,99 (82020193)

RON

GHIVECI PENTRU PLANTE

Ghiveci pentru plante, piatră naturală, maro,
ca. 32,7 x 31,5 x 29,5 cm. 149 (38610298)

(68770039/01;32800085;68770039/02-03,05)
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899

Diverse mărimi disponibile

199 

Covor pentru exterior, 100% polipropilenă, 80 x 150 cm 199 120 x 170 cm 349
160 x 230 cm 599 (45750217/54,60,64)

RON

COVOR PENTRU EXTERIOR
80X150 CM

Diverse mărimi disponibile

Diverse modele şi mărimi
disponibile

169 

RON

COVOR PENTRU EXTERIOR

Covor pentru exterior, 100% polipropilenă, argintiu,
Ø 120 cm 169 (45750227/83)

169 

RON

COVOR 80X150 CM

Covor pentru exterior, 87% polipropilenă, 13% poliester, 85x150 cm 169 135x190 cm 349 160x230 cm
499 (45750226/54,61,64)

249 

RON

COVOR 70X130 CM

Covor ţesut de mână, 60% lână, 40% bumbac, 70 x
130 cm 249 120 x 180 cm 659 160 x 230 cm 999 Ø120
cm 449 (43450340/53,60,64,83)

30 / 31
Diverse modele şi
mărimi disponibile

9999
RON

Prosop de plajă, 100 % bumbac, 75x150 cm 99,99 90x170 cm 129,99

PROSOP DE PLAJĂ,
75X150 CM

(54350142/01;0143/01;0144/01;0145/01;0146/01;0147/01;0148/01)

Diferite culori
disponibile
Diverse culori şi
mărimi disponibile

RON

149 

RON

PERNĂ PENTRU SCAUN

HALAT DE BAIE
PENTRU COPII

Pernă pentru scaun, 100% bumbac, dimensiune ca.
40 x 40 cm, 69,99 (54340077/01;0078/01;0079/01;0080/01)

Halat de baie pentru copii, 100%bumbac, cu vârste
cuprinse între 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani 129 (5435013

Halat de baie, 100% bumbac, unisex, două mărimi
disponibile:S/M, L/XL. 149 (54350124/01;0125/01;0126/01;0

3/01;0134/01;0135/01;0136/01;0137/01;0138/01;0139/01;0140/01

127/01;0128/01;0129/01)

RON

HALAT DE BAIE

;0141/01)
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129 

6999

Disponibil în
mai multe culori

999 

RON

SCAUN SUSPENDAT

Toate ofertele sunt valabile până la 25.12.2022, în limita stocului disponibil. Din cauza diferenţelor de dimensiune ale filialelor noastre, în situaţii de excepţie, unele produse pot fi disponibile doar la comandă.
Informaţiile sunt prezentate sub rezerva erorilor de redactare sau tipar. Toate preţurile includ T.V.A. Pozele produselor sunt cu titlu de prezentare şi ne rezervăm dreptul la erori, modificări ale produselor sau
epuizarea stocului. Toate articolele se vând în limita unei cantităţi necesare pentru uz casnic. Informaţii despre dimensiuni şi instrucţiuni de folosire, sunt disponibile în magazin. Preţurile echipamentelor electrice
şi electronice nu includ taxa pentru timbru verde. Producător şi proprietar: XXXLutz Mobilier SRL. str. Comerțului Nr. 1, 077090 Domnești - Ilfov. **Prețurile inițiale se referă la prețurile valabile anterior promoției.
Toate prețurile sunt prețuri finale în RON.

În contextul actual, valabilitatea promoțiilor și programul de funcționare pot suferi
modificări. Vă rugăm să verificați informațiile actualizate pe www.xxxlutz.ro.

www.xxxlutz.ro

mai mult
XXXL pe:

Programul
de funcționare
Verificați programul
actualizat pe
xxxlutz.ro
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XXXLutz Militari
Strada Comerțului
Nr. 1, Domnești, Ilfov
Tel: 0216010211
store.vw@xxxlutz.ro
Aveți deja aplicația
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XXXLutz Pallady
Blvd. Theodor
Pallady Nr. 51 D
Tel: 0372330555
store.l0@xxxlutz.ro

LROg0-LRO04-2-g

Scaun suspendat, cadru oțel, perne incluse, sarcină maximă ca. 120 kg, ca. L 100. H 191. A 100 cm. 999 (21700008/01)

