
Chaise-longue
CHICAGO XXL

Al mes: 6,48€*

La chaise-longue XXL que s’adapta a tu.
La nova chaise-longue de Tuco que reuneix tot allò que busques. Disseny minimalista i 
funcionalitat a un preu imbatible. Chaise-longue de 230 cm amb puf independent.
Diverses teles i colors a escollir.

Puf chaise
independent!

Oferta especial
matalassos

i equips de descans
Vegeu ofertes a l’interior

2 coixins
de regal

MIDA XXL: 230 cm.

Opció 15 colors

moble jove, preu fàcil

Compra’ls en línia
www.tuco.net



Si el veig,
el vull!

Composició de saló

ROSSO

299€
Al mes: 6,48€*

Composició Rosso: molt espai, molt gust... 
Poc preu!
Uau, quin moble de saló! Els seus colors de tendència 
nòrdica roure Shade i blanc brillant són el súmmum i 
el seu disseny modular de 266,5 x 41,5 x 186 cm el fan 
apta per a qualsevol saló. A més té l’opció d’afegir-li 
il·luminació LED, i està disponible en altres colors 
perquè l’escullis al teu gust. 

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Aparador 3 portes

HUNTER

109€
Al mes: 2,36€*

Lliurament
immediat



“Nordic
love”

Taula de centre Tak. Per als amants de l’estil nòrdic

Taula de centre

TAK

99€
Al mes: 2,14€*

Presumeix de taula de centre! La taula de centre Tak destaca pel seu 
marcat estil nòrdic, gràcies als seus acabats en laminat blanc i roure 
patinat. Les seves potetes còniques són una delícia i el seu calaix 
es superpràctic. A més, les seves mides de 98,7 x 60,2 x 43,3 cm la 
converteixen en el complement ideal per a qualsevol saló.

Pràctica i amb estil. El “must have” nòrdic 
que has de tenir al teu saló.

Prestatgeria alta, amb sis nivells d’alçària. El seu disseny 
modern i innovador la converteix en una peça ideal per a 

emmagatzematge i decoració. Posa-la tant a l’habitació 
juvenil, com en una zona d’estudi o una sala d’estar. 

L’acabat es pot escollir entre els colors blanc brillant, 
roure canadenc i ciment. Mides: 80 x 25 x 192 cm d’alçària.

Prestatgeria Logos. Ideal en qualsevol 
espai: saló, despatx, juvenil... 

L’aparador de 3 portes Hunter ofereix un ampli espai d’emmagatzematge 
amb els seus tres prestatges interiors i alhora decora l’estància amb 
el seu marcat estil nòrdic. I com a bon aparador, és el complement 
d’emmagatzematge perfecte per a salons, despatxos, entrades... Acabat en 
blanc brillant i roure. Mides: 154 x 41 x 75 cm d’alçària. 

L’aparador Hunter, el complement 
perfecte per a llars amb estil.

Prestatgeria alta

LOGOS

79€
Al mes: 1,71€*

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat



Composició de saló

NEW VIKAS

149€
Al mes: 3,23€*

Llibreria completa d’estil nòrdic NEW VIKAS de 200 cm. Mobla el 
teu saló al millor preu. Inclou un moble baix per a la televisió i, a 
més, espai per a l’emmagatzematge, un mòdul d’una porta  per 
a penjar i dos prestatges, tot inclòs en el preu. Acabada en color 
blanc i ciment.

AUXILIARS A JOC! Taula de centre enlairable a joc per 59 € i taula 
de menjador extensible per tan sols 139 €.

TOP VENDES TUCO

Cadira entapissada

VEGA

35€
Al mes: 0,76€*

Cadira moderna de línies depurades que s’integra a la perfecció 
en qualsevol interior: al saló, la cuina o l’habitació d’estudi. La seva 

versatilitat i comoditat la converteixen en la cadira perfecta. 
Mides: 43 x 49,8 x 85 cm d’alçària.

Tauleta auxiliar

WANDA

25€
Al mes: 0,54€*

Cadira Vega. Estil i disseny 
a preu fàcil

Tauleta auxiliar metàl·lica de 44 x 44 x 52 cm. 
Disponible en 5 colors: negre, blanc, blau,
sorra i verd. 

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Taula menjador 
extensible a
joc Nature

Taula de centre 
enlairable a joc 
Tundra

Disponible en 
diversos colors

59€

139€

Molt Tuco,
molt cuco!

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat



Butaca

NORDIC

199€
Al mes: 4,31€*

Moble jove, 
preu fàcil
I sigues feliç!

La butaca NORDIC és elegant, és còmoda, té estil i el millor n’és el preu: és 
fantàstic. Presumeix amb la teva butaca al més pur estil nòrdic. A més, està 

disponible en diverses teles i colors perquè l’escullis al teu gust.
Mides: 100 x 45 x 70 cm. 

Presumeix de butaca...
“and be happy”

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Disponible en 
diversos colors



Amb Tuco,
em sento bé!

Superoferta moble de TV
Menys és més! El moble de TV Home és senzill, 
pràctic i molt molt barat. El seu preu i les seves 
mides de 94,8 x 34,5 x 35,9 cm el fan ideal per a 
espais i pressupostos reduïts.

Moble de TV

HOME

39€
Al mes: 0,84€*

Chaise-longue

LAS VEGAS

499€
Al mes: 10,81€*

Chaise-longue
Las Vegas... ho té tot!

Chaise-longue de 235 cm amb seients desenfundables i lliscants 
perquè estiris les cames, capçals abatibles perquè relaxis l’esquena, 2 
pufs integrats en el braç per si venen visites i un bagul abatible per a 

guardar-hi les teves coses. Dos colors a triar.

Compra’ls en línia
www.tuco.net

CAPÇALS 
ABATIBLES

BAGUL 
ABATIBLE

SEIENTS 
LLISCANTS

2 PUFS 
INTEGRATS

Disponible també
en negre

Lliurament
immediat



Amor...
a primera vistaSofà de 140 cm.

SULLIVAN

229€
Al mes: 4,96€*

Compra’ls en línia
www.tuco.net

TOP VENDES TUCO

El sofà de 140 cm Sullivan t’aporta comoditat, i gràcies a les seves mides reduïdes serà la solució 
perfecta per als problemes d’espai. Entapissat en tela Easy Clean, de fàcil neteja, color gris fosc. A més, 
també està disponible en la mida de 3 places (180 cm) per només 269 €.

Asseure’s bé costa realment poc

Vitrina baixa

NEW QUEEN

199€
Al mes: 4,31€*

Vitrina alta

NEW QUEEN

259€
Al mes: 5,61€*

Amor...Amor...

Moble de TV

NEW QUEEN

119€
Al mes: 2,58€*

La composició de saló New Queen de 349 cm és total.  El seu disseny modular et permetrà adaptar-la a 
qualsevol espai, i amb el seu nou acabat laminat comano i negre mat serà la protagonista de casa teva. A 
més, porta la il·luminació LED inclosa per a donar ambient al teu saló.
Prestatge de paret per només 29 €.

Supercompleta! Amb il·luminació LED inclosa.

TEIXIT
EASY

CLEAN

Fàcil neteja

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat



SuperOfertes
Matalassos i equips de 
descans

El matalàs GELFORM de 135 x 190 cm està encoixinat en viscogel i el seu nucli és de HR d’alta densitat. Si ets 
dels que passa calor a l’estiu i fred a l’hivern, aquest matalàs és la teva salvació. Disposa de doble cara, una per 
a suportar millor la calor, amb un teixit altament transpirable, i una altra, per a contrarestar millor el fred, en 
un teixit 3D encoixinat amb escuma perfilada. Màxima comoditat, amb fermesa i adaptació al cos a parts iguals. 
Disponible en altres mides.

El canapè abatible model Àsia de 135 x 190 cm és la peça de descans que no pot faltar a qualsevol dormitori. 
A més de la seva funció principal de somier, el bagul ofereix un gran espai (±  28 cm d’espai interior) 
d’emmagatzematge, el millor lloc per a guardar-hi mantes, roba de llit, peces d’altres temporades. És 
transpirable i disposa de sistema d’obertura prolongada. Disponible en altres mides.

Matalàs Gelform i canapè Àsia. Una aposta 
segura pel descans a un preu imbatible.

Canapè de 135 cm

ASIA

199€
Al mes: 4,31€*

Matalàs de 135 cm.

GELFORM

249€
Al mes: 5,39€*

HR
VISCO 

GEL

Compra’ls en línia
www.tuco.net

CANAPÈ 
ABATIBLE

ESPECIAL

moble jove, preu fàcil
www.tuco.net

Lliurament
immediat

Cara hivern 
estiu

escuma alta densitat Matalàs 
enrotllat



SUPEROFERTA!
Coixins des de

12€
Al mes des de: 0,26€*

Descobreix la col·lecció de coixins TUCO. COIXÍ NUBE: el nostre coixí BÀSIC. De fibra, transpirable i hipoal·lergogen. Mida 
de 70 cm. COIXÍ MORFEO: coixí de fibra EXTRASUAU, transpirable i hipoal·lergogen amb absorció d’humitat. Ideal per als 
tuquers més calorosos. Mida de 70 cm. COIXÍ YELLOW: coixí 100 % VISCO. Antiàcars, hipoal·lergogen i màxim confort. Ofereix 
una adaptació total del contorn del cos i garanteix una posició òptima del cap i el coll durant el descans. Mida de 70 cm.
COIXÍ STAR: el nostre coixí amb interior de gel manté la seva fermesa intacta. Antiàcars, transpirable e hipoal·lergogen. Mida 
de 70 cm. Tots els nostres coixins estan disponibles en altres mides. 

Matalàs de 90 cm.

YUCA III

119€
Al mes: 2,58€*

Base entapissada 90 cm.

SIL

69€
Al mes: 1,49€*

El matalàs Yuca III de 90 x 190 cm amb 
nucli ErgoForm, disposa d’una cara 
d’estiu amb encoixinat GelSoft i ViscoGel 
i una cara d’hivern amb teixit 3D Soft 
encoixinat. A més, la seva presentació, 
enrotllat, fa molt fàcil la seva manipulació i 
emmagatzematge.

La base entapissada SIL de 90 x 190 cm, 
amb teixit 3D i tapa perforada t’asseguren 
una alta transpirabilitat. Diversos colors a 
escollir. Sistema d’aireig, 5 travessers de 
reforç i estructura de tub d’acer. Disponible 
en altres mides.
Potes no incloses en el preu.

VISCO 
GEL GELSOFT

NUBE: 12€

MORFEO: 19€

YELLOW: 39€

STAR: 35€

SUPEROFERTA! 
Matalàs Yuca III i base entapissada Sil

El matalàs ARECA té nucli de HR, que garanteix 
un gran confort. És anatòmic, autoventilable 
i indeformable, el que assegura una gran 
durabilitat. A més se serveix enrotllat per 
facilitar el transport.
Mesura de 90 x 190 cm. Alçada aproximada
15 cm. Disponible en altres mides.

El somier de lamel·les de fusta model EUROPA 
de 90 x 190 cm està fet amb un bastidor de tub 
acerat de 30 x 30 mm, acabat en pintura Epoxi 
microtexturada en color gris. Disponible en altres 
mides. Potes incloses. 

Somier de 90 cm 
amb potes incloses

EUROPA

35€
Al mes: 0,76€*

Matalàs de 90 cm.

ARECA

69€
Al mes: 1,49€*

SUPEROFERTA! 
Matalàs Areca i somier Europa

Transpirable
HRErgoform

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

escuma alta densitat Matalàs 
enrotllat

Cara hivern 
estiu

Matalàs 
enrotllat



El canapè abatible model ÁRTICO de 
135 x 190 cm és la peça perfecta pel seu 
còmode sistema d’obertura prolongada. 
Ofereix una CAPACITAT EXTRA 
d’emmagatzematge interior, amb una 
alçària útil aproximada de +/- 29 cm 
d’espai interior. La tapa està fabricada 
en teixit 3D i és transpirable i abatible 
mitjançant pistó de gas. Entapissat en 
símil pell de color blanc. Disponible en 
diverses mides i colors.

Canapè Ártico. Entapissat, 
abatible i amb capacitat extra

Canapè entapissat de 135 cm.

ÁRTICO

289€
Al mes: 6,26€*

Matalàs de 135 cm.

HOLIDAY

369€
Al mes: 7,99€*

SUPEROFERTA! 
Matalàs viscogel Holiday

SUPEROFERTA! 
Canapè abatible entapissat Ártico 

Bagul amb
capacitat
extra

Nou matalàs exclusiu de molla 
ensacada i visco Holiday. 
Independència en els llits, tractament 
Hygienic i propietats antibacterianes 
i antifongs. Teixit strech per a una 
transpirabilitat extra.
Mides: 135 x 190 x 27 cm. Disponible 
en altres mides.

Per la compra d’un matalàs, 
REGAL d’un coixí RELAX.

Visco Strech HYGIENIC

COIXÍ
RELAX DE
REGAL!

El matalàs VERÒNICA amb molles ensacades 
i viscografè, procura una sensació extraferma 

amb efecte envoltant. Independència de 
pesos, conductivitat tèrmica i alt grau de 

transpirabilitat.
Mides: 135 x 190 x 27 cm. Disponible en 

altres mides.

El somier ÍNDICO  de 135 x 190 cm disposa 
d’un sistema multilàmines, unides de tres 

en tres sobre un bastidor de tub acerat en 
perfil de 40 x 30 mm. A més, dels reguladors 
de fermesa per a més comoditat i adaptació 
a la zona lumbar. Disponible en altres mides. 

Potes incloses.

Somier de 135 cm
amb potes incloses

ÍNDICO

99€
Al mes: 2,14€*

Matalàs de 135 cm.

VERONICA

319€
Al mes: 6,91€*

SUPEROFERTA! 
Matalàs Verònica i somier Índico

VISCO
GRAFENO

Transpirable

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

Cara hivern 
estiu

Molles
ensacades

Molles
ensacades

Teixit transpirable



SuperOferta matalàs + canapè

SuperPack
descansConjunt matalàs + canapè 

BEDPACK
mides de 135 x 190 cm.

359€
Al mes: 7,78€*

Compost per matalàs HR amb tapa superior i inferior 
en teixit 3D Soft encoixinat amb ecofibra i nucli de 23 
kg/m3 d’Ergoform. Mides: 135 x 190 x 18 cm d’alçària. 

Se serveix enrotllat, perquè te l’emportis tu mateix! 
Completa el pack el canapè abatible de fusta amb tapa 

entapissada de la mateixa mida. Oferta exclusiva en 
color roure o blanc. Disponible en més colors. Dormir a 

gust mai havia estat tan fàcil!

Matalàs + canapè BEDPACK. 
Dormir a gust mai havia 

estat tan fàcil!

Compra’ls en línia
www.tuco.net

CANAPÈ 
ABATIBLE

Disponible també en blanc

HRErgoform

Preu conjunt matalàs + canapè!

Lliurament
immediat

escuma alta densitat Matalàs 
enrotllat



Capçal entapissat

RAWI

85€
Al mes: 1,84€*

El sofà llit Tropic és la peça ideal per 
a completar l’habitació multiusos o 
l’apartament de les vacances. Poder rebre 
els teus convidats com es mereixen és 
gairebé imprescindible. 
Mides: 190 x 105 x 35 cm. Entapissat en teles 
seleccionades.

Tots voldran dormir en 
el teu sofà llit Tropic

Sofà llit clic clac

TROPIC

299€
Al mes: 6,48€*

Capçal + 2 tauletes

ASTON

129€
Al mes: 2,79€*

PREU CAPÇAL + 2 TAULETES

El capçal RAWI és ideal per a donar un toc fresc 
al teu dormitori. I està disponible en una gran 
varietat de colors a escollir.
Mides: 155 x 8 x 100 cm alçària.

El racó més cuqui de la casa.
Exclusiu dormitori d’estil nòrdic 
format per capçal i 2 tauletes de 
3 calaixos. Acabat en blanc artik 
i roure Alaska. Disponible armari 
a joc. 
Capçal: 160 x 2,5 x 60 cm. 
Tauletes de 3 calaixos: 40 x 33,5 
x 54,5 cm.

Compra’ls en línia
www.tuco.net

SOFÀ LLIT
clic clac

Per a gustos, colors

Lliurament
immediat



Dormitori exclusiu d’estil industrial acabat en laminat roure stave i negre. Capçal amb leds + 
2 tauletes: 268,4 x 41,1 x 135,5 cm. Calaixera de 4 calaixos: 111 x 41 x 88,1 cm. Armari portes 
corredisses de 180,9 x 67,9 x 215,5 cm, amb leds inclosos per només: 499 €

Capçal + 2 tauletes

NEW LARS

369€
Al mes: 7,99€*

Calaixera
NEW LARS

219€
Al mes: 4,74€*

Compra’ls en línia
www.tuco.net

LLUMS 
LED

INCLOSOS

LLUMS 
LED

INCLOSOS

PREU CAPÇAL + 2 TAULETES

PREU CAPÇAL +
2 TAULETES

Armari
RISK

229€
Al mes: 4,96€*

L’armari de portes corredisses. El seu disseny i la seva gran capacitat 
d’emmagatzematge encaixarà a la perfecció en qualsevol espai, 
ocupant el mínim. Acabat blanc artik. Mides: 150 x 60 x 200 cm.

Armari Risk
Armari de disseny modern, espai d’emmagatzematge ampli i funcional 
amb 2 portes corredisses, 3 calaixos i mirall en una de les seves portes. 
Supercomplet! Mides: 170,3 x 61,2 x 200,5 cm. Disponible en color blanc 
i en roure Sonoma.

Armari
TOLSON

339€
Al mes: 7,34€*

Armari Tolson

PORTA AMB 
MIRALL

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat



Armari raconer

CORBAN

399€
Al mes: 8,64€*

Pràctic, funcional i molt molt complet. Acabat en nature, molsa i blanc. Llit 
niu: 203 x 98,2 x 50 cm. Armari raconer: 135,4 x 83,1 x 238 cm.

Prestatgeria terminal: 43,6 x 33 x 238 cm.: 149€
Taula estudi completa: 151 x 50 x 74,5 cm.: 129€

Pack 2 prestatges de paret: 103 x 25,5 x 36 cm.: 99€

Dormitori juvenil Corban. El més complet!

Llit amb calaixos

CORBAN

279€
Al mes: 6,04€*

Llitera familiar

LIBO

199€
Al mes: 4,31€*

Aquesta llitera és ideal per a habitacions triples, per a l’apartament de la platja, 
per a l’habitació de convidats... Amb la llitera familiar Libo guanyaràs un llit extra 
en qualsevol habitació. Perquè un llit extra mai és sobrer. A més, està disponible 
en acabat blanc o gris, que quedarà bé en qualsevol ambient. Llitera juvenil amb 
llit inferior de 135 cm i superior de 90 cm. Mides: 200 x 145/90 x 160 cm. 

Perfecta per a aprofi tar al màxim 
l’espai de casa teva.

Compra’ls en línia
www.tuco.net

LLIT 
INFERIOR 

DE
135 cm.

Disponible 
també en 
blanc

LLIT
AMB 3 

CALAIXOS

Lliurament
immediat



Dormitoris
sempre joves!

La taula d’estudi ZONE és perfecta com a espai de treball 
per a un despatx o com a zona gamer per a gaudir de 
les teves partides en línia. És anatòmica i amb espai 
d’emmagatzematge específi c per a cada un dels accessoris 
que necessitaràs tenir a mà. 
Mides: 136 x 67 x 88 cm d’alçària.

Despatx de dia,

“zona gamer “
de nit.

Taula d’estudi

ZONE

169€
Al mes: 3,66€*

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Mides: 136 x 67 x 88 cm d’alçària.

Compacte + prestatge

ELFO

219€
Al mes: 4,74€*

Armari

ELFO

189€
Al mes: 4,09€*

ELFO és ideal per al teu dormitori juvenil. El seu llit niu 
disposa de dos llits, un calaix i un prestatge i combina 
emmagatzematge i descans en un sol moble compacte. I el seu 
armari de portes corredisses a joc és perfecte per a guanyar espai 
d’emmagatzematge a la teva habitació. Acabats en blanc artik i 
blanc velho.

Armari 2 portes corredisses: 120 x 50 x 200 cm.
Compacte: 199 x 96 x 65 cm.

2
LLITS + 
CALAIX

Lliurament
immediat

Lliurament
immediat



La cadira d’estudi TEDY és giratòria i amb alçària 
regulable. Gaudeix del confort d’una cadira 
anatòmica mentre treballes, estudies o jugues, 
per un preu que fa riure. Mides: 58 x 54 x 92/102 
cm. Estructura i seient en color negre. Respatller 
disponible en blau, rosa i grafit.

Cadira d’estudi TEDY

Cadira d’estudi

TEDY

59€
Al mes: 1,28€*

L’escriptori Adapt s’adapta a 
qualsevol habitació. Col·loca’l en 
angle recte, a un costat, a l’altre... 
com vulguis. A més, aporta àmplies 
possibilitats d’emmagatzematge, 
perquè té un buc de dues portes 
i dos forats. Sens dubte la taula 
multifunció, a preu fàcil.
Mides: 120 x 77 x 74 cm. 
Acabat blanc artik.

Escriptori multiposició

ADAPT

85€
Al mes: 1,84€*

ESCRIPTORI MULTIPOSICIÓ:  S’ADAPTA A TU

Fes-te Tuquer i segueix-nos a la xarxa

Amb múltiples posicions per a 
adaptar-se a l’espai

Compra’ls en línia
www.tuco.net

Disponible en 
diversos colors

www.tuco.net

moble jove,
preu fàcil

Lliurament
immediat




