
moble jove, preu fàcil
Compra’ls en línia les 24 h a www.tuco.net

279€

COMPOSICIÓ SALA D’ESTAR

RINGO

AL MES:  
6,04€*

Composició exclusiva de 220 cm. Acabat laminat de color blanc 
mat amb frontals de color blanc brillant. Llums LED no incloses.

Com a Tuco
enlloc!

ENTREGA IMMEDIATA



moble jove, preu fàcil

249€
COMPOSICIÓ SALA D’ESTAR

VERNY

AL MES:  5,39€*

La composició completa VERNY és un conjunt perfecte per moblar 
una sala d’estar moderna, ja que, a més de tenir una gran capacitat 
d’emmagatzematge, aportarà un toc fresc i juvenil a casa teva.

Composició sala d’estar de 266 cm.
Acabat laminat de color roure sorra i blanc mat.
Il·luminació inclosa.

Composició sala d’estar VERNY

ENTREGA IMMEDIATA

Mmm… La sala d’estar a aquest preu…

M’AGRADA!!!

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

novetat



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

379€

SOFÀ 3 PLACES

SUKE

AL MES:  8,21€*

129€
MOBLE PER A TV

LENNON

AL MES:  2,79€*

Nou sofà exclusiu de 205 cm. Entapissat amb teixit Stop Stain, que en facilita la neteja i el 
manteniment. Disponible en diversos colors. Dimensions: 205 x 90 x 100 cm.

Sofà SUKE. Amb teixit Stop Stain fàcil de netejar!

Moble per a TV LENNON
Moble per a TV model LENNON acabat en color roure i antracita. 
Dimensions: 180 × 41 × 54 cm d’alçada. A més, té dues portes 
d’obertura push up i quatre forats diàfans per deixar-hi aparells 
electrònics i objectes petits.

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

novetat



349€
COMPOSICIÓ SALA D’ESTAR

SIPER

AL MES:  7,56€*

Composició per a sala d’estar de disseny italià amb portes abatibles. 
Acabat laminat de color blanc i formigó.
Dimensions: 295 × 30 × 187 cm.

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Aquest mes amb Tuco

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

La cadira VEGA és una peça moderna de línies depurades 
que s’integra perfectament en qualsevol espai: per a la sala 
d’estar, per a la cuina o per a l’habitació d’estudi. Gràcies a 

la seva versatilitat i la seva comoditat, és la cadira perfecta. 
Cadira entapissada de color gris.

Dimensions: 43 × 49 × 85 cm

Cadira de menjador VEGA

29€
CADIRA MENJADOR

VEGA

AL MES:  0,63€*

ENTREGA IMMEDIATA

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

novetat

Casa teva i tu, sempre a l’última!
Nova composició per a sala d’estar SIPER

ENTREGA IMMEDIATA



…cadires per a tothom!

139€
Per només…

AL MES:  
3,01€*

Taula de menjador extensible. Estructura 
en laminat de color blanc artik i tapa amb 
acabat de color ciment.
Dimensions: 90 × 140/190 × 78 cm 

ENTREGA IMMEDIATA

Taula de menjador extensiiiiiiiiiiiiible Nature

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

EXTENSIBLE
A 190 CM.

Cadira de menjador entapissada 
amb imitació de pell.

Disponible en blanc o negre.
Dimensions: 41 × 40 × 97,5 cm.

Cadira menjador
MERY ECO

ENTREGA IMMEDIATA

29€
CADIRA MENJADOR

MERY ECO

AL MES:  0,63€*

39€
TAMBORET ALT

DOWN

AL MES:  0,84€*

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Tamboret blanc de color blanc o 
negre amb estructura cromada. 

Dimensions: 38 × 39 × 86 cm. 

Tamboret alt
elevable DOWN

ENTREGA IMMEDIATA

novetat



Amb Tuco, 
asseu-te ben 
còmode

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

SOFÀS I
CHAISE LONGUES

... i sigues feliç!

Seients lliscants i coixins inclinables. Desenfundable.
2 pufs integrats al braç curt. Disponible en diversos colors.

Dimensions: 240 × 170/90 × 95 cm.

Composició chaise longue LIBERTY

599€
CHAISE LONGUE

LIBERTY

AL MES:  12,97€*

LLISCANT

ABATIBLES

Compra-la en línia a 
www.tuco.net

BAGUL

2 pufs 
integrats

al braç



Seients, respatllers i braços desenfundables. Entapissat d’última generació. 
Disponible en diversos colors. Dimensions: 145 × 85 × 105 cm.

Sofà de 175 cm.: 229 €

Nou sofà de 145 cm. BOMBAY

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

299€
SOFÀ DE 190 CM

DADA

AL MES:  6,48€*

199€
SOFÀ DE 145 CM.

BOMBAY

AL MES:  4,31€*

Exclusiu sofà de disseny amb 3 places.
Dimensions: 190 × 84 × 80 cm.

Entapissat de color gris antracita.

Sofà de 3 places DADA
Molt bonic, molt còmode… Molt molt top!

novetat



Una, dues, tres
... RELAX!!

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

Molt Tuco, molt cuco!
Modern dormitori amb capçal entapissat i auxiliars 
exclusius. Capçal: 155 × 100 × 8 cm. Tauleta de nit amb 2 
calaixos: 46 × 35 × 49,5 cm. Calaixera amb 3 + 2 calaixos: 
79 × 40 × 80 cm. Capçal disponible en diversos colors.

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

139€
CALAIXERA

ARION

AL MES:  3,01€*

55€
TAULETA DE NIT

ARION

AL MES:  1,19€*

85€
CAPÇAL

RAWI

AL MES: 1,84€*

TAULETA DE NIT I CALAIXERA AMB 
ENTREGA IMMEDIATA

DISPONIBLE
EN MÉS DE
25 COLORS



239€
BUTACA DE RELAX

NILO

AL MES:  5,18€*

Butaca de relax amb palanca per empènyer.
Dimensions: 71 × 93/133 × 96/101 cm

Entapissat amb imitació de pell, disponible en 3 
colors: blanc, negre o xocolata.

Butaca de relax Nilo. Relaxa’t i gaudeix!

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 × 83/97 × 74/38 cm
Disponible en blau, gris i menta.

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Sofà llit d’obertura 
clic-clac

149€
SOFÀ LLIT

EIFFEL

AL MES: 3,23€*

Amb EIFFEL, avui dormo al sofà!
Del sofà al llit en un clic-clac

Molt Tuco, molt cuco!

Compra’l en línia a 
www.tuco.net



Amb molt 
gust…
i poca despesa!

DORMITORIS

99€
CALAIXERA

FACTORY

AL MES:  2,14€*

349€
CAPÇAL + 2 TAULETES

LARS

AL MES:  7,56€*

Modern dormitori de color roure i gris. Capçal combinat de fusta i entapissat. Llums 
LED inclosos en el preu. Dimensions: 268,4 × 41,1 × 135,5 cm

Dormitori LARS
Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Dormitori LARS
Llums LED inclosos per il·luminar les teves nits

novetat

LLUMS
LED

INCLOSOS



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

Dormitori FACTORY. 
Capçal, 2 tauletes de 

nit, calaixera…

119€
CAPÇAL + 2 TAULETES

FACTORY

AL MES:  2,58€*

Nou dormitori laminat de color blanc 
artik i ciment. Capçal + 2 tauletes de 

nit: 276 × 40 × 97 cm.
Calaixera: 61 × 40 × 118 cm. 

199€
ARMARI

STRIKE

AL MES:  4,31€*

Armari amb 2 portes corredores. Ideal per a 
qualsevol ambient i amb una gran capacitat 
d’emmagatzematge.
Dimensions: 121,6 × 64,7 × 203 cm
Acabat laminat de color roure shannon, blanc 
perla o roure vulcano.

Armari STRIKE
Portes corredores, 
màxim espai!

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

novetat

Ho té tot!

ENTREGA IMMEDIATA



LES GRANS HABITACIONS PER      A  PETITS  GRANS SOMIADORS

289€
JUVENIL COMPLET

FREEMAN

AL MES:  6,26€*

Juvenil complet FREEMAN
Armari + 2 llits + prestatge

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. 

1. Prestatge

2. Armari

3. Llit niu (2 llits)

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

Juvenil acabat de color blanc nòrdic i pi danès. 
Compacte amb braç, 2 llits + 3 contenidors: 202 × 99,5 
× 70 cm. Xifonier amb 6 calaixos i rodes: 50 × 40,2 × 
122,8 cm. Prestatgeria: 100 × 25,5 × 152,5 cm.

Dormitori juvenil AURORA

129€
XIFONIER

AURORA

AL MES:  2,79€*

359€
COMPACTE 2 LLITS

AURORA

AL MES:  7,78€*

139€
PRESTATGERIA

AURORA

AL MES:  3,01€*

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

2 llits + 3 calaixos



LES GRANS HABITACIONS PER      A  PETITS  GRANS SOMIADORS

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

99€

ESCRITORI

NINA

AL MES:  2,14€*

Estudies o treballes?
ESCRITORI NINA I CADIRA D’ESTUDI POCKET

39€
CADIRA D’ESTUDI

POCKET

AL MES:  0,84€*

Taula d’estudi amb sobrecòs NINA. Acabat laminat de color roure raspallat i blanc. 
Dimensions: 134,8 × 50,1 × 73,7 cm. Alçada total amb sobrecòs: 127 cm.

Cadira d’estudi elevable POCKET. Dimensions: 41 × 42 × 83/93 cm. Entapissada amb 
teixit 3D. Disponible en color verd, blau, rosa, vermell i taronja.

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

199€
ARMARI

RIDEL

AL MES:  4,31€*

279€
LLITERA + ESCALA

RIDEL

AL MES:  6,04€*

Nou dormitori juvenil acabat de color blanc perla i teula. 
Llitera amb escala: 200,6 × 115,9 × 145,6 cm. Armari 

amb 2 portes + 2 calaixos: 100 × 52,5 × 238,5 cm. Ampli 
programa amb auxiliars a joc.

Nou dormitori juvenil RIDEL

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

novetat

ENTREGA IMMEDIATA



superpacks
OFERTES DESCANS

A Tuco no volem que res et desvetlli, ans al contrari. El teu descans ens 
importa i per això posem a la teva disposició els nostres millors packs 
d’estalvi en descans. Matalassos, somiers i bases entapissades, llits 
articulats, canapès i coixins al millor preu per dormir ben descansat.

389€

SUPERPACK
MATALÀS + CANAPÈ ELEVABLE

per a llit de 135 x 190 cm.

AL MES:  8,42€*

Canapè ASIA. Tapa amb somier de làmines. El calaix ofereix un gran espai (±25 cm) 
d’emmagatzematge, el millor lloc per desar mantes, roba de llit o roba d’altres temporades. 

És transpirable i compta amb un sistema d’obertura prolongada. Dimensions: 135 × 190 cm. 
Disponible en altres mides. PVP INDIVIDUAL 189 €.

Matalàs GELFORM. Capitonat de viscogel, nucli d’HR d’alta densitat. Té doble cara, una per suportar millor la calor, amb un teixit molt 
transpirable, i una altra per contrarestar millor el fred, amb un teixit 3D capitonat amb escuma perfilada. Dimensions: 135 × 190 cm. 

Alçada: ±24 cm. Disponible en altres mides. Es presenta enrotllat. PVP INDIVIDUAL 219€

SUPERPACK D’ESTALVI DE 135 CM.

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

d’estalvi



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

399€

CONJUNT
DE 90 x 190 CM.

TITAN

AL MES:  8,64€*

99€
MATALÀS +

SOMIER + COIXÍ
per a llit de 90 x 190 cm.

AL MES:  2,14€*

SUPERPACK D’ESTALVI DE 90 CM.

Matalàs ANTÁRTIDA. Matalàs de 90 × 190 cm, ergonòmic i anatòmic, amb nucli d’HR 
d’alta densitat. Alçada: ±15 cm. Disponible en altres mides. Es presenta enrotllat.

Somier EUROPA. Somier de làmines de fusta de 90 × 190 cm. Bastidor de tub d’acer. 
Potes no incloses. Disponible en altres mides.

Coixí NUBE. Coixí de fibra de 90 cm. Disponible en altres mides.

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

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

Matalàs amb nucli fabricat amb dos compostos: un a la base 
d’escuma de 28 kg/m3 de densitat i 16 cm de gruix i un altre de 
viscoelàstica de 50 kg/m3 de densitat i 4 cm de gruix, enganxat 

al primer. Teixit elàstic d’alta protecció gràcies al tractament 
amb tecnologia de control insecta 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 
amb tractament antioxidant. Sistema de làmines de fusta 

vaporada 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.

SUPERPACK D’ESTALVI SALUD

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

CONJUNT MATALÀS + SOMIER ARTICULAT A MOTOR



moble jove, preu fàcil

Tuco es reserva el dret de fixar el nombre màxim de compra per article a les persones que, d’acord amb l’art. 1 de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, sense constituir-se en destinataris finals, adquireixin, 
emmagatzemin o consumeixin béns o serveis amb l’objectiu d’integrar-los en el procés de producció, transformació, comercialització o presentació a tercers. Objectes de decoració i/o ornaments fotogràfics no inclosos en les 
ofertes. Transport i muntatge no inclosos en el preu. Tots els preus d’aquest butlletí inclouen l’IVA. *Mensualitat mínima: 12 €. Exemple de finançament per a 1.000 € en 60 mesos, sense comissió de formalització, mensualitat de 
21,66 €. Import total a terminis: 1.300 €. TIN: 10,85 %, TAE: 11,41 %. Oferta subjecta a l’autorització prèvia per part de l’entitat financera després d’estudiar la documentació aportada i signar el contracte. Entrega immediata: 10 dies 
com a màxim. Si per qualsevol causa no hi ha disponibilitat d’algun article, se n’oferirà un altre de característiques similars. Consulta les existències disponibles als nostres venedors. TUCO és una marca registrada de REYPLUS, 
S.L.U. amb CIF B-50754555. Av. Manuel Rodríguez Ayuso, 2 (C. Pilar Miró, 17) 50012 Saragossa.

www.tuco.net

Estructura metàl·lica disponible en color blanc o negre i 
superfície de DM natural. Dimensions taula: 110 × 60 × 

51 cm. Dimensions taules auxiliars: 40 × 40 × 40 cm.

Compra’l en línia a 
www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

89€
JOC DE 3 TAULES

DE CENTRE

AL MES:  
1,93€*

MULTITAULA NIU ETON. Joc de 3 taules niu de centre.

3 TAULES EN 1!

novetat

MÚLTIPLES
POSSIBILITATS

Com una de sola, com a taules 
auxiliars o independents.

Al teu ritme!

OFERTAS VÁLIDAS DEL 1 DE NOVIEMBRE 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


