
Compra’ls en línia les 24 h a www.tuco.net

Molt Tuco, molt maco... i nou de trinca!

NOVA COMPOSICIÓ

NEW VIKAS

moble jove i preu fàcil

novetat
BLANC ÀRTIC I CIMENT.
La nova tendència, en acabat laminat.
Composició exclusiva per a sala d’estar de 200 cm.

AL MES:  3,23€*

ENTREGA IMMEDIATA

www.tuco.net



29€
CADIRA DE MENJADOR

VEGA

AL MES:  0,63€*

La cadira moderna, versàtil i còmoda perfecta per a qualsevol espai: sala d’estar, 
cuina o estudi. Entapissada de color gris: Dimensions: 43 × 49 × 85 cm.

Cadira entapissada VEGA
ENTREGA IMMEDIATA

La nova és... enooorme!
Nova composició per a sala d’estar QUEEN

Composició per a sala d’estar de 349 cm. Acabat laminat de color roure sorra i blanc.
Il·luminació LED inclosa.Taula TV: 149,5 x 55 x 39,5 cm. Vitrina petita: 99,8 x 34,7 x 141,9 cm. 
Vitrina gran: 99,8 x 34,7 x 199,6 cm. Prestatge paret: 148,8 x 23 x 23 cm. per només 25 €.
Preu composició completa 529 €

119€
TAULA TV

QUEEN

AL MES: 2,58€*

ENTREGA IMMEDIATA

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

179€
VITRINA PETITA

QUEEN

AL MES: 3,88€*

novetat



Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Compra’ls en línia les 24 h a www.tuco.net

Tuquers,
us presento...

La meva nova sala d’estar!

379€
SOFÀ DE 3 PLACES

SUKE

AL MES:  8,21€*

Sofà exclusiu entapissat amb teixit Stop Stain molt fàcil de netejar!
Disponible en diversos colors. Dimensions: 205 x 90 x 100 cm.

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

199€
VITRINA GRAN

QUEEN

AL MES: 4,31€*



Molt estil per pocs calers!
Nova composició per a sala d’estar  ENZO II

399€

COMPOSICIÓ

ENZO II

AL MES: 8,64€*

novetat

Composició exclusiva per a sala d’estar. Acabat laminat 
de color blanc i pissarra. Dimensions: 295 x 30 x 187 cm. 

Il·luminació LED inclosa.

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

Sofà exclusiu de 150 cm amb respatllers 
abatibles i seients lliscants. Entapissat 
de gamma alta que repel·leix l’aigua. 
Disponible en diversos colors.

Sofà de 180 cm. 369€

Sofà GAUDÍ

299€
AL MES:  6,48€*

Sofà de 150 cm.

Compra’l en línia a
www.tuco.net

LLISCANTS

ABATIBLES

LLUMS
LED

INCLOSES



Nova composició per a sala d’estar  ENZO II

239€
BUTACA DE RELAX

NILO

AL MES: 5,18€*

Butaca de relax amb palanca per empènyer. Entapissat de pell d’imitació de 
color negre o xocolata. Dimensions: 71 x 93/133 x 96/101 cm.

Gaudeix d’un moment de relax!
Butaca de relax NILO

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Compra-les en línia les 24 h a www.tuco.net

109€
BUFET

DENMARK

AL MES:  2,36€*

75€
TAULA DE CENTRE

DENMARK

AL MES:  1,62€*

Col·lecció DENMARK

Molt, molt top!
Bufet d’estil nòrdic 
amb acabat de color 
roure i negre. Té 3 
portes i un buit amb 
lleixes: 160,7 x 73,3 x 
43,9 cm. 

Taula de centre d’estil nòrdic amb acabat de color roure i negre. Té 
2 calaixos laterals i un buit central: 106 x 35,2 x 50,1 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA 
IMMEDIATA

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net



Em sento bé!
Aquest mes, amb Tuco...

209€
SOFÀ DE 163 CM.

NIÁGARA

AL MES: 4,53€*

El sofà de 163 cm NIÁGARA, amb una estructura de fusta i un entapissat 
de tela de color beix o gris, ofereix la màxima comoditat i fermesa gràcies 
als coixins del seient i del respatller, que es poden regular i s’adapten 
totalment al cos. A més, els seients, els respatllers i els braços es poden 
desenfundar amb cremallera. No trobaràs un preu millor al mercat!

Sofà de 193 cm. 249 €.

NIÁGARA... Un sofà jove a baix cost

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Compra’l en línia a 
www.tuco.net



499€
CHAISE-LONGUE

ANDRA

AL MES: 10,81€*

M’encanta l’estil nòrdic!
Chaise-longue WOODLINE

599€
AL MES:  
12,97€*

Deixa’t sorprendre pel disseny i la comoditat de la 
chaise-longue WOODLINE.
Aquesta chaise-longue d’autèntic estil nòrdic, que combina un entapissat de tela 
amb unes potes de fusta, donarà el toc vintage que busques a casa teva. Les 
potes d’estructura lineal aporten la dosi perfecta de modernitat a aquest sofà, 
que barreja elements clàssics i avantguardistes. Dimensions: 233 x 148 x 81 cm.

Taula per al televisor amb un acabat nou i actual de color 
blanc àrtic i ciment. Dimensions: 120 x 40 x 42 cm.

Taula TV RUBIK

79€
TAULA TV

RUBIK

AL MES: 1,71€*

Chaise-longue de 260 cm amb respatllers abatibles i seients lliscants que permeten seure-hi 
en qualsevol posició i proporcionen el màxim confort. Model exclusiu. Mòdul chaise-longue 
independent per poder col·locar-lo a un costat o a l’altre del sofà.
Disponible en color beix o gris.

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Chaise-longue ANDRA

Amb un braç independent que s’adapta a 
les teves necessitats!

ENTREGA IMMEDIATA

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Compra-les en línia les 24 h a www.tuco.net

LLISCANTS

ABATIBLES

novetat

novetat



Del sofà al llit     ...en un clic-clac!
Sofà llit EIFFEL

Sofà llit fàcil i ràpid d’obrir amb sistema clic-clac. La solució perfecta per a convidats, cases 
petites o apartaments… Sempre útil i pràctic. Dimensions: 175 x 83 / 97 x 74 / 38 cm.
Disponible en color blau, gris i menta.

149€
SOFÀ LLIT CLIC-CLAC

EIFFEL

AL MES:  3,23€*

Compra’l en línia a   
www.tuco.net

Conjunt format per una taula fixa de 110 x 70 cm i quatre 
cadires, molt pràctic per moblar la sala d’estar o la cuina. La 
combinació de colors del conjunt de taula i cadires EBRO 
WHITE fa que encaixi en qualsevol ambient.

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

139€

Conjunt de taula
+ 4 cadires

EBRO WHITE

AL MES: 3,01€*

Conjunt de taula + 4 cadires
EBRO WHITE

Conjunt de taula + 4 cadires!



Del sofà al llit     ...en un clic-clac!

Compra-les en línia les 24 h a www.tuco.net

SOFÀ LLIT FÀCIL D’OBRIR AMB SISTEMA CLIC-CLAC
De sofà a llit en 3 segons.

Molt jove, molt fàcil...
I MOLT CHIC!

Nou dormitori SHINE

Nou dormitori exclusiu amb un disseny elegant i les tonalitats que estan 
de moda. Acabat de color blanc àrtic, ciment i blau. Capçal: 204 x 90 cm. 
Tauleta de nit: 50 x 34 x 41 cm.

129€
CAPÇAL + 2 TAULETES

SHINE

AL MES: 2,79€*

Compra’l en línia a   
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

novetat



Veig, veig el 
dormitori
...

dels meus somnis!

199€
CALAIXERA

MAHÉ

AL MES: 4,31€*

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

369€
CAPÇAL + 2 TAULETES

LARS

AL MES: 7,99€*

Fet per compartir-lo!
Dormitori LARS

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

LARS combina la originalitat amb el bon gust en el disseny i un bon preu. Inclou 
un capçal fet de fusta i entapissat, dues tauletes de nit amb plafons posteriors i 
llums LED. Acabats roure i gris. Llums LED inclosos en el preu.
Dimensions: 268,4 x 41,1 x 135,5 cm.

LLUMS
LED

INCLOSOS

ENTREGA IMMEDIATA



199€
CAPÇAL

MAHÉ

AL MES: 4,31€*

89€
TAULETA
MAHÉ

AL MES:  1,93€*

Benvinguts al paradís... del vostre dormitori!
Nou dormitori MAHÉ

Dormitori modern de color corall i blanc.
Capçal entapissat: 161 x 10 x 120,5 cm.

Tauleta de nit de 2 calaixos amb potes: 50,7 x 35 x 57,5 cm.
Calaixera de 4 calaixos amb potes: 100,7 x 40 x 95,3 cm.

Àmplia selecció d’auxiliars a joc.

Tot ben
endreçat!

Armari OLSON

179€

ARMARI
de 120,1 x 209,7 cm.

OLSON

AL MES: 3,88€*

Conjunt modular d’armaris amb 2 portes 
corredisses. Interior ampli amb gran 
capacitat d’emmagatzematge, equipat 
amb barra i alts. Lleixes i calaixos 
interiors opcionals.

DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORS I MIDES

Interior ampli
amb gran capacitat d’em-
magatzematge, equipat 

amb barra i alts. Lleixes i 
calaixos interiors opcionals.

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

• Armari de 120,1 x 209,7 cm. per només 179€.
• Armari de 170,3 x 209,7 cm. per només 199€.
• Armari de 201,1 x 209,7 cm. per només 219€.
  Altres mesures consultar preu.

novetat

novetat



Dormitori individual supercomplet...
per a tots els públics! I amb tèxtil de regal!

Nou dormitori juvenil NEW RACHEL

Nou dormitori juvenil amb acabat de color blanc i acàcia. Compacte: 204 x 100 x 68 cm. Xifonier: 54,6 x 40 x 103,5 
cm. Armari de 2 portes: 100 x 55,5 x 200 cm.
Lleixa de paret: 205 x 25,6 x 25 cm. per només: 49€
Prestatgeria: 53,8 x 35 x 200 cm. per només: 119€

TÈXTIL DE 
REGAL

Per la compra del compacte 
amb funda nòrdica

+ llençol inferior
+ funda del coixí

de regal

115€
XIFONIER

NEW RACHEL

AL MES: 2,49€*

159€
ARMARI

NEW RACHEL

AL MES: 3,44€*

249€
COMPACTE

NEW RACHEL

AL MES: 5,39€*

Hi cap de tot... incloses les joguines! Una solució 
per aprofitar l’espai al màxim.

579€
LLIT ABATIBLE

IZAN

AL MES: 12,54€*

Llit abatible vertical IZAN

Nou conjunt juvenil. Llit abatible 
vertical amb taula d’estudi 
incorporada. Acabat laminat 
de color blanc nòrdic, blau cel 
i blau talc. Dimensions: 106 x 
215 cm. Àmplia modulació per 
combinar.

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Amb taula d’estudi 
incorporada

novetat

novetat



289€
JUVENIL COMPLET

PER NOMÉS...

AL MES: 6,26€*

2 llits + armari + lleixa!
Dormitori juvenil complet FREEMAN

Juvenil amb acabat laminat de color blanc alps i verd acqua.
Armari de 3 portes: 90 × 52 × 200 cm. Llit niu: 201 × 98 × 43 cm.

2. Lleixa

1. Armari

3. Llit niu (2 llits)

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Per a estudiants i gamers!
Taula Adapt i cadira Racing... COMBINA-LES!

Taula d’escriptori multiposició ADAPT. Adaptable a 4 possibles posicions segons les teves 
necessitats. Dimensions: 120 x 77 x 74 cm. Acabat de color blanc àrtic.

Nova cadira d’estudi RACING. Exclusiva, giratòria i amb regulador d’alçada. Acabat de color negre i 
vermell. Dimensions: 61 x 60,5 x 106/118 cm.

S’ADAPTA A QUALSEVOL ESPAI

89€
ESCRIPTORI

ADAPT

AL MES: 1,93€*

89€
CADIRA

RACING

AL MES: 1,93€*

Compra’ls en línia les 24 h a www.tuco.net

Compra-les en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

ESPECIAL
GAMERS

novetat



OFERTES EQUIPS DE DESCANS

A Tuco volem que res no et tregui el son. Valorem molt que dormis bé i, per 
això, posem al teu abast els nostres millors equips de descans. Aprofita les 
superofertes de Tuco i lleva’t ple d’energia!

199€

MATALÀS DE 135 x 190 CM.

OCEANÍA

AL MES:  4,31€*

179€

CANAPÈ DE 135 x 190 CM.

ASIA

AL MES:  3,88€*

Canapè ASIA. Tapa amb somier de làmines. El calaix ofereix un gran 
espai d’emmagatzematge (±25 cm) i és el lloc ideal per desar mantes, 

roba de llit o roba d’altres temporades. És transpirable i incorpora un 
sistema d'obertura prolongada. Dimensions: 135 × 190 cm.

Disponible en altres mides.

Matalàs OCEANÍA. És ergonòmic i s’adapta totalment a la forma del cos. Té un nucli d’HR d’alta densitat recobert de viscoelàstica. A més, incorpora un 
encoixinat molt suau, anatòmic i amb un teixit 3D transpirable. Indeformable i autoventilable. Disposa de dues cares: una d’estiu amb una capa d’alta 

transpiració i una d’hivern amb una capa de fibra. Es presenta enrotllat i amb quatre nanses perquè sigui fàcil de manipular i de transportar.
Està disponible en diverses mides. Alçada: ± 24 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net



Matalàs amb nucli fabricat amb escuma de 28 kg/m3 de densitat 
i 16 cm de gruix i viscoelàstica de 50 kg/m3 de densitat i 4 cm 

de gruix. Teixit elàstic d’alta protecció gràcies al tractament amb 
tecnologia de control insecte TM, repel·lent de mosquits i insectes 

en general, i una alta activitat contra els àcars.

Somier amb bastidor de tub d’acer rectangular reforçat de 50 × 
20 mm. Acabat amb pintura epoxi microtexturada i tractament 

antioxidant. Sistema de làmines de fusta vaporitzada de faig i bedoll 
de 38 × 8 mm en grups de dues unitats. Subjecció de les làmines 

amb ròtules de cautxú d’alta suspensió. Nova generació amb 
reguladors de fermesa a la zona lumbar. Motor homologat per la 

CEE, mecanisme de volta 0. Bateria d’emergència.

Matalàs + somier articulat amb motor.

SUPERPACK ESTALVI + SALUT!
399€

CONJUNT
DE 90 x 190 CM.

TITAN

AL MES:  8,64€*

ENTREGA IMMEDIATA
Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

Compra’ls en línia les 24 h a www.tuco.net

25€

SOMIER DE 90 x 190 CM.

EUROPA

AL MES:  0,54€*

119€

MATALÀS DE 90 x 190 CM.

TER

AL MES:  2,58€*

Matalàs TER. Còmode i ferm per garantir el descans. El nucli 
d’HR d’alta densitat combinat amb viscoelàstica i el teixit elàstic 
antiinsectes de l’encoixinat fan que aquest matalàs sigui l’arma 

perfecta per combatre l’insomni. A més, si ets dels que passa calor 
a l’estiu i fred a l’hivern, aquest matalàs també t’ofereix la solució: 

disposa d’una cara per a l’estiu amb encoixinat de viscogel i d’una altra 
per a l’hivern amb teixit 3D.

Somier EUROPA. Somier de làmines de fusta de 
90 × 190 cm. Bastidor de tub d’acer. Potes no 

incloses. Disponible en altres mides.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATACompra’ls en línia a 
www.tuco.net

Base entapissada SIL. Entapissada amb teixit 3D 
transpirable. Disponible en color blanc o negre. 

Estructura interior de tub d’acer i sistema de 
ventilació. Dimensions: 135 × 190 cm. Disponible 

en altres mides. Potes no incloses.

Matalàs TOTEM. Nucli de molles 
ensacades que proporciona descans de 
manera individual. Regulador tèrmic i 
tractament antibactèries. Dimensions: 135 
× 190 cm. Alçada: ±31 cm. Disponible en 
altres mides.

299€

MATALÀS DE
135 x 190 CM.

TOTEM

AL MES:  6,48€*

85€

BASE ENTAPISSADA
DE 135 x 190 CM.

SIL

AL MES:  1,84€*

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net



Tuco se reserva el derecho de fijar el número máximo de compra por artículo a aquellas personas que de acuerdo con el Art. 1º de la ley general de los consumidores y usuarios, sin constituirse en destinatarios finales adquieran, 
almacenen o consuman bienes o servicios con el fin de integrarlos en el proceso de producción, transformación, comercialización o presentación a terceros. Objetos de decoración y/o adornos fotográficos no incluidos en las 
ofertas. Transporte y montaje no incluidos en el precio. Todos los precios de este folleto llevan el I.V.A. Incluido. *Mensualidad mínima 12€. Ejemplo de financiación para 1.000€ en 60 meses, sin comisión de formalización, 
mensualidad 21,66€. Importe total a plazos 1.300€. TIN 10,85% TAE 11,41%. Oferta sujeta a la previa autorización de la entidad financiera tras el estudio de la documentación aportada y firma de contrato. ENTREGA IMMEDIATA: 
máximo 10 días. Si por cualquier causa no existe disponibilidad de algún artículo, se ofrecerá otro de  características similares. Consulta stock disponible a nuestros vendedores. TUCO es una marca registrada de REY PLUS S.L.U. 
con C.I.F. B-50754555. Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 2 (C/Pilar Miró, 17) 50012 Zaragoza.

moble jove i preu fàcil

Entra a www.tuco.net/blog i descobreix els nostres trucs de
decoració i les divertides històries de Tuco

La taula de centre amb regulador d’alçada 
model GARDENIA és el complement perfecte 
per a una sala d’estar jove i actual. Acabat 
laminat de color blanc brillant.
Dimensions: 100 x 50 x 43 cm.

49€
TAULA DE CENTRE

GARDENIA

AL MES: 1,06€*

La taula de centre 
elevable que segueix
el teu ritme

ENTREGA IMMEDIATA

www.tuco.net
Compra’ls en línia a

Apuja-la i sopa-hi

abaixa-la i descansa

Apuja-la i desa-hi les coses

abaixa-la i admira com decora


