
Vine a la teva botiga Tuco més propera o compra en línia les 24 h a www.tuco.net

moble jove, preu fàcil

2
pufs
inclosos

AMB TOTS ELS
EXTRES
Seients lliscants
 respatllers abatibles
i 2 pufs

Chaise-longue de 235 cm amb seients 
desenfundables i lliscants perquè estiris 
les cames, capçals abatibles perquè relaxis 
l’esquena i 2 pufs integrats al braç per si tens 
visites.
Ara a un preu brutal superrebaixat.

Chaise-longue Nevada

Compra’l en línia a

www.tuco.net

399€
Chaise-longue

NEVADA

AL MES: 8,63€*

549€
LES + CANYERES!

ENTREGA IMMEDIATA



Fes-te Tuquer i segueix-nos a les xarxes Moble jove, preu fàcil

199€
sofà de 163 cm.

NEW NIÁGARA

AL MES: 4,30€*

278€

Posa com una “celebrity” al teu sofà New Niágara i fes que els 
teus amics morin d’enveja.

I és que aquest sofà de 163 cm té un bastiment de fusta, seients, 
respatllers i braços desenfundables... i el millor de tot, màxim 

confort i adaptabilitat. A més, el tens en diferents teles i colors 
perquè escullis quin fa més per tu.

139€
composició de sala d’estar

NEW VIKAS

AL MES:
3,01€*

179€La teva smart TV, els teus llibres preferits, les plantes de 
decoració, els CD de música... Amb la composició New Vikas ho 
tindràs tot en ordre i amb estil Tuquer.

Composició de sala d’estar exclusiva de 200 cm. Acabat en color 
blanc artik i cement.

Les rebaixes del moble jove 
més canyeres! La clau de l’estil Tuquer:

disseny a preu fàcil

Una taula superfuncional 

per menjar mirant la tele
Puja i baixa, baixa i puja... Eleva la tapa de la taula de centre 
Gardenia i pitja play  mentre menges els noodles picants que 
més t’agraden. El buit interior reserva’l per a les estovalles i els 
comandaments. Tot ordenat!

59€
taula de centre

GARDENIA

AL MES: 1,28€*

75€

Sopa amb Gardenia mirant la teva sèrie preferida

OPCIÓ
COLORS
Disponible en una gran 
varietat de colors

Colors de 
tendència

La combinació 
blanc artik i
cement és

la millor

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

Taula
elevable

Compra’l en línia a

www.tuco.net



139€
sofà llit

EIFFEL

AL MES: 3,01€*

179€

La teva cosina de París, els teus sogres i 
fins i tot el gos del veí et voldran visitar per 
quedar-se a dormir al teu sofà llit clic-clac.
Dimensions: 175 x 83 x 74 cm d’alçada (tancat) i 
175 x 97 x 38 cm d’alçada (obert).
Oferta exclusiva en color menta.

SOFÀ LLIT
CLIC-CLAC

DISPONIBLE
TAMBÉ EN BEIX

79€
taula

VEGA

AL MES: 1,71€*

L’última tendència en decoració pel que fa 
a taules de menjador. Sobre de color roure 
i potes metàl·liques negres combinades 
amb cadires antracita supercòmodes. 
100% estil industrial.

Dimensions taula: 190 x 90 x 76 cm.
Nova cadira de menjador entapissada. Oferta 
exclusiva en color antracita.
Dimensions: 43 x 45 x 98 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

119€
capçal + 2 tauletes

KIDO

AL MES: 2,57€*

159€

109€

35€
cadira entapissada

BISET

AL MES: 0,76€*

49€

Capçal + 2 tauletes Kido

Pràctic, bonic... i al millor preu!
El dormitori tuquer per excel·lència. Bonic, senzill, geomètric...
I l’acabat? En tons blancs i fusta, combinació perfecta.
Dimensions capçal: 209 x 1,8 x 52,6 cm d’alçada.
Dimensions tauleta: 54 x 43 cm.

Col·lecció Tak

Per a amants de l’estil nòrdic!

85€
taula de centre

TAK

AL MES: 1,84€*

125€

Taula de centre TAK. Presumeix de taula nòrdica en acabat laminat blanc 
i roure patinat. Dimensions: 98,7 x 60,2 x 43,3 cm.

Aparador TAK. L’aparador TAK serà un dels mobles més pràctics de casa 
teva! A més, té 2 portes i 3 calaixos perquè ho tinguis tot ben ordenat. 
Emporta-te’l a casa en acabat laminat blanc i roure patinat.
Dimensions: 147,2 x 39,1 x 81,7 cm.

Mira
quin calaix

Ens encanta 
aquesta línia 
diagonal, és 

supercool

ENTREGA IMMEDIATA

159€
aparador

TAK

AL MES: 3,44€*

199€

Combinació
blanc i roure

Estil nòrdic en
estat pur...

Ens encanta

ENTREGA IMMEDIATA

Vega i Biset: separades 
molen, però juntes... són 
el súmmum!

Compra’l en línia a

www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

DISPONIBLE EN 
MÉS COLORS

Fes-te Tuquer i segueix-nos a les xarxes Moble jove, preu fàcil



199€

Compacte 2 llits amb
calaix + prestatge

ELFO

AL MES: 4,30€*

259€ El dormitori juvenil amb tot l’espai que necessiten.
Nou dormitori juvenil amb acabat en blanc artik i blanc velho.
El llit alt amb llit extra a sota i calaix d’emmagatzematge és perfecte per als 
petits tuquers. Inclou prestatge per col·locar els seus objectes preferits.
Combina’l amb l’armari de portes corredisses.
Dimensions llit: 199 x 96 x 65 cm d’alçada. Per col·locar un matalàs superior 
de 90x190 cm i un matalàs a la part del mig de 90 x180 cm.
Dimensions armari: 120 x 50 x 200 cm d’alçada.

179€
armari

ELFO

AL MES: 3,87€*

219€ Jo a dalt i el meu germà 

gran a baix 

189€
llitera

LIBO

AL MES: 4,09€*

239€

2 LLITS + 
CALAIX

Treu profit al 
juvenil amb
espai extra

MÀXIM 
ESPAI
Portes 

corredisses

ESPECIAL
GAMERS

79€
cadira d’estudi

RACING

AL MES: 1,71€*

99€

Call of Duty, Fortnite, Minecraft...
Sigui quin sigui el seu videojoc 
preferit, sí a la cadira gamer 
Racing.

Model exclusiu de Tuco. És giratòria 
i elevable, i està acabada en negre i 
vermell... Superguai!
Dimensions: 61 x 60,5 x 106/118 cm.
Oferta exclusiva en color vermell.
També disponible en color blau.

Llit
 inferior

de 135 cm.
Dimensions

extra

Aquesta llitera és ideal per a habitacions triples, per a 
l’apartament de la platja, per a l’habitació de convidats...
Llitera juvenil amb llit inferior de 135 cm i superior de 90 cm.

Oferta exclusiva en color blanc.
Dimensions: 200 x 145 / 90 x 160 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

49€
cadira d’estudi

ROBERT

AL MES: 1,06€*

89€

Gira que gira... Estudiar a la cadira 
Robert serà més divertit que estrenar 
patinet nou. Escull el teu color preferit!

Elevable, giratòria amb reposabraços i 
entapissada en teixit 3D disponible en 
diferents colors. Perfecta per a dormitori 
juvenil i també per un despatx desenfadat.
Dimensions: 60 x 60 x 109 / 118 cm 
d’alçada.

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’l en línia a

www.tuco.net
També disponible

en color blau

Fes-te Tuquer i segueix-nos a les xarxes Moble jove, preu fàcil



Compra-ho en línia a www.tuco.net

moble jove, preu fàcil

299€

PACK
MATALÀS + CANAPÈ 

AL MES: 6,47€*

399€

Format per matalàs amb cara d’estiu (encoixinat Gelsoft i Viscogel) i cara d’hivern (teixit 3D 
Soft encoixinat). Nucli de 28 kg/m3 d’Ergoform. Dimensions: 135 x 190 x 18 cm d’alçada. Es 
presenta enrotllat perquè te l’emportis tu mateix! Completa el pack el canapè abatible de fusta 
amb tapa entapissada en les mateixes dimensions. Oferta exclusiva en color roure o blanc. 
Disponible en més colors. Dormir a gust mai no havia estat tan fàcil!

Preu conjunt en dimensions de 150 x 190 cm. Abans: 479€ ara rebaixat per només 359€

Matalàs HR enrotllat. Anatòmic, 
durador, autoventilable i indeformable. 
Dimensions 90 x 190 cm amb una 
alçada de 15 cm. Es presenta enrotllat 
perquè te l’emportis tu mateix!
Somier làmines de fusta per llit de
90 x 190 cm. Bastidor tub d’acer.
El pack inclou les 4 potes del somier i 
un coixí de fibra: transpirable i fresc. 
100% polièster i hipoal·lergènic. 

Preu conjunt matalàs + canapè

Preu conjunt matalàs +

 somier amb potes + coixí

Canapè abatible 

COIXÍ
de fibra inclòs

GELSOFT

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 inmediata: 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.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

99€
AL MES: 2,14€*

PACK MATALÀS +
SOMIER AMB POTES + 

COIXÍ
per llit de 90 x 190 cm.

139€
SUPERPACK ESTALVI DE  90 cm.

PACK DESCANS NEW SLEEPACK

de 135 x 190 cm.

Disponible també
en color blanc




