
www.tuco.net

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

Aquesta primavera estrena sala d’estar tuquera al preu més jove amb 
Nira. Emporta-te-la ara de Superoferta amb acabat de laminat natural i 
grafit i dimensions de 180 x 180 x 41 cm. Els teus amics no s’ho creuran!

Composició de sala d’estar Nira

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net ENTREGA IMMEDIATA

139€

Composició de sala d’estar

NIRA

AL MES: 3,01€*

moble jove, preu fàcil

Primavera
Tuquera

Superofertes



25€
Cadira entapissada

SUNNY

AL MES: 0,54€*

Sunny és la cadira que queda bé a qualsevol habitació. A la sala d’estar, a la cuina, al 
teu “despatxet”, a l’habitació de convidats... A més, la tens en 3 colors d’entapissat símil 
pell per escollir: negre, xocolata o blanc. Dimensions: 50 x 41 x 95 cm.

Cadira Sunny

ENTREGA IMMEDIATA

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

Amb Sunny
asseu-te bé...
And be happy!

La parella de 
moda de Tuco! 109€

Taula rodona

REBEL

AL MES: 2,36€*

39€
Combina-la amb

la cadira MURRAY de

AL MES: 0,84€*

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Nova composició de sala d’estar BELA

Cases amb ànima Tuquera!
Dona ales a la teva versió més tuquera amb el moble de sala d’estar Bela
i el seu original disseny amb acabat laminat en gris i blanc brillant.
Als teus col·legues els encantarà el teu estil!

Fixa’t en els meus acabats, oi que soc el moble perfecte 
per tenir una sala d’estar jove i a un preu fàcil?
Llibres, discs, pel·lis, figuretes d’Star Wars...
tot queda bé amb Bela!

El secret es troba en els petits detalls

Composició de sala d’estar
acabada en laminat gris i 
blanc brillant.
Dimensions: 
218 x 40 x 168 cm.

Amb portes abatibles
Per amagar els “tresors” que no 

vols que es vegin

Composició de
sala d’estar Bela

199€
Composició de sala d’estar

BELA

AL MES: 4,31€*

Rebel fa que qualsevol racó sigui espectacular.
És una taula de menjador rodona amb taulell lacat i potes de fusta. 
Dimensions: 90 x 74 cm.
Murray és el millor dels millors en disseny, una cadira de polipropilè 
amb potes metàl·liques lacades i un acabat monocolor en grafit magnífic.
Dimensions: 46 x 54,5 x 80 cm.

Taula Rebel i cadira Murray

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

Mira quin 
prestatge
Perfecte per 

posar el teu top 
10 de llibres

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU



65€
Moble de TV

SHAPIR

AL MES: 1,41€*

Nou moble de TV SHAPIR

El trending topic de la 
sala d’estar!

Acabat en negre mate #totalblack,
potes còniques #inlove i portes amb
un disseny reixat per insinuar però no
mostrar els teus #topsecrets.
Dimensions: 110 x 35 x 45 cm.

Moble de
TV Shapir

El teu sofà nou
es diu Gaudí!

299€
Sofà de 150 cm.

GAUDÍ

AL MES: 6,48€*

Oi que ja te l’imagines col·locat a casa teva?
És normal, perquè aquest sofà de 150 cm té de tot: 
respatllers abatibles, seients lliscants, entapissat 
que repel·leix l’aigua... I a més el tens en diferents 
colors perquè escullis el que et combini millor.

Sofà Gaudí

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

ENTAPISSAT
WATERPROOF

Teixit especial 
que repel·leix 

l’aigua.

LLISCANTS

ABATIBLES

Que els bons 
tuquers necessiten!

Chaise-longue de 235 cm amb seients 
desenfundables i lliscants perquè estiris 
les cames, capçals abatibles perquè relaxis 
l’esquena, 2 pufs integrats al braç per si tens 
visites i un bagul abatible per guardar les teves 
coses. A més, està disponible en diferents teles i 
colors perquè escullis la que més et moli. 

Chaise-longue Las Vegas

499€
Chaise-longue

LAS VEGAS

AL MES: 10,81€*

2 PUFS
INTEGRATS

AL BRAÇ

BAGUL
GRAN

CAPACITAT

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

SEIENTS
LLISCANTS

CAPÇALS
ABATIBLES

La chaise-longue de 235 cm...

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

3 COIXINS
INCLOSOS

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



Composició de sala d’estar

ROSSO

AL MES: 6,48€*

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 de diferents teles i 

colors perquè escullis quin fa més per tu.

Sofà Niágara

ENTREGA IMMEDIATA

149€
Sofà llit clic-clac

EIFFEL

AL MES: 3,23€*

569€
chaise-longue

CLASS

AL MES: 12,32€*

Sofà llit obertura clic-clac
Dimensions: 175 x 83 x 74 cm d’alçada (tancat)
i 175 x 97 x 38 cm d’alçada (obert).
Disponible en color blau.

Aquella cosina de París, els teus sogres i fins i tot el gos del veí et voldran venir a 
veure per poder dormir al teu sofà llit clic-clac.

La teva chaise-longue ara... 

Extrallarga!
Extrallarga... i extracòmoda! Aquesta 

chaise-longue amb 4 seients i 
dimensions 285 x 86 / 160 x 100 cm 

omplirà casa teva de visites. Amb 
els seients lliscants i els capçals 

inclinables estareu de cine. 
Disponible en diferents teles i colors.

Chaise-longue Class

Uau, quin moble de sala d’estar! Els colors 
de moda laminats en blanc brillant i cement 
són la combinació guanyadora. Dimensions: 
266,5 x 41,5 x 186 cm. La il·luminació LED és 
opcional i està disponible en altres colors 
perquè escullis al teu gust.

Composició de sala d’estar Rosso

Sofà NEW NIÁGARA

I presumeix de 
sofà nou! 199€

Sofà de 163 cm.

NEW NIÁGARA

AL MES: 4,31€*

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Afegeix-li el 
millor extra

Possibilitat de 
chaise-longue 

amb llit per
799€

T’has fixat
en l’espai que 

hi ha? 
I a més pots escollir 

què es veu i
què no

Tu esculls
com soc

Pots posar els 
mòduls com 

vulguis

SEIENTS
LLISCANTS

CAPÇALS
ABATIBLES

Ja dormiré jo al sofà!

3 COIXINS 
INCLOSOS

Moble de sala d’estar Rosso... Molt d’espai!

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



89€
Taula extensible multifuncional

SHALER

AL MES: 1,93€*

Aquesta taula és un “must” que 
has de tenir a casa. Extensible i 

multifuncional. En acabat tendència 
blanc artik i cement perquè 

estiguis a la moda. Dimensions: 
120 x 35 / 70 x 75 cm. S’han acabat 
els problemes d’espai! Per què vols 
tres taules si en pots tenir una de 

Shaler?

Per als fans de l’estil nòrdic. El posis on el posis triomfaràs: cuina, rebedor, sala d’estar...
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 en acabat laminat blanc i roure patinat. Dimensions: 147,2 x 39,1 x 81,7 cm.

Aparador Tak

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

Taula de centre Tak

Taula de centre TAK

3.
Rebedor

La taula totterreny: és taula
de cuina, de menjador i rebedor... Tot en 1!

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

179€
Aparador

TAK

AL MES: 3,88€*

Shaler:
Pràctica i amb estil

Taula extensible multifuncional SHALER

99€
Taula de centre

TAK

AL MES: 2,14€*

2.
Taula de 

menjador

1.
Taula de 

cuina

Pur “Nordic style”
a preu jove

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Posa’l
on vulguis!

Aparador TAK

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

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



129€
Capçal + 2 tauletes

ANTER

AL MES: 2,79€*

Capçal + 2 tauletes ANTER

Bonic, senzill...  I al millor preu!
Nou dormitori d’estil nòrdic format per 
un capçal i dues tauletes de 3 calaixos. 
Amb un acabat laminat en blanc artik i 

blanc velho el teu dormitori serà el racó 
més cuqui de la casa. 

Dimensions: 240 x 33,5 x 101 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

89€
Calaixera ANTER 

de 4 calaixos per només

AL MES: 1,93€*

L’armari que necessites per fer 
de Marie Kondo!
I a més amb portes corredisses per 
aprofitar l’espai. Acabat laminat 
antracita i roure amb dimensions 
119,9 x 55 x 193 cm.

Armari portes
corredisses Teref

Armari

TEREF

AL MES: 4,31€*

Quan el cos et demani descansar...

Dona-li Relaxer!

189€
Butaca relax

RELAXER

AL MES: 4,09€*

Butaca relax supercòmoda perquè gaudeixis de casa teva com només 
tu saps fer-ho. Amb obertura manual mitjançant palanca i amb 

entapissat gris antracita. Dimensions: 70 x 77 cm.

Butaca relax Relaxer

179€
Capçal amb leds

TISER

AL MES: 3,88€*

Col·lecció TISER

Un dormitori amb estil de 5 estrelles, el que et 
mereixes. I a més el capçal té llums LED incloses! 
Acabat en laminat en nature i atzabeja.
Dimensions del capçal amb leds: 160,5 x 4,8 x 80 cm.
Dimensions de la tauleta 2 calaixos amb potes: 
51,2 x 41,6 x 40,4 cm.

79€
Tauleta 2 calaixos

TISER

AL MES: 1,71€*Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Armari Teref

Tot en 
ordre!

POSA-HI
UN TOC TUCO
Combina-ho amb 

una calaixera a 
conjunt, un mirall i 

plantetes

MÀXIM
ESPAI

Faig córrer les portes 
i així estalvio espai i 

al meu interior hi cap 
gairebé tot... I el que 

no hi cap, doncs al 
calaix!

LLUMS LED 
INCLOSES

Per ambientar
les nits

BUTACA RELAX 
OBERTURA MANUAL

Desconnecta i 
gaudeix del millor 

moment del dia

Que no et
falti lloc!

Tauleta amb 3
calaixos

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

Dimensions calaixera: 77,5 x 40 x 95 cm.

RELAX

RELAX

Un dormitori de 5 estrelles!

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



239€

Capçal amb ales

RAZE

AL MES: 5,18€*

Mira com queda en acabat nou, pissarra i gris. I a més per un preu molt jove!
Dimensions del capçal amb ales: 272 x 3,2 x 120 cm.
Dimensions de la tauleta de 2 calaixos: 51,2 x 41,6 x 40,4 cm.

75€

Tauleta 2 calaixos

RAZE

AL MES: 1,62€*

Una parella ideal!
199€

Matalàs de 135 cm.

CARIBE III

AL MES: 4,31€*

Matalàs anatòmic de molles ensacades + visco de dimensions 135 x 190 cm.
Tapa superior encoixinada ViscoSoft amb viscoelàstica, 40 mm Soft 

Foam envoltant i Fiber Soft. Tapa inferior d’encoixinat Fibersoft d’alta 
transpiració. Carcassa Total Adapt de molles ensacades independents. 

Alçada +- 22 cm. Disponible en altres dimensions. Presentació enrotllat. 
Completa el pack el canapè abatible Singapur en color blanc o roure amb 

tapa entapissada de la mateixa mida. 

Matalàs Caribe III
i canapè Singapur

Estudies...
o treballes?

99€
Taula d’estudi

FIRE

AL MES: 2,14€*

39€
Cadira d’estudi

POCKET

AL MES: 0,84€*

Tant si estudies com si treballes, amb aquesta 
taula no pararàs. Disseny nòrdic amb acabat 

negre i roure i un calaix perquè no se t’escapi res. 
Dimensions: 110 x 48,4 x 76,5 cm.

Taula d’estudi Fire

ENTREGA IMMEDIATA

La cadira d’estudi POCKET a més d’elevable és 
giratòria. Perfecta per a un dormitori juvenil i 

també per a un despatx desenfadat. 
Dimensions: 41 x 42 x 83/93 cm d’alçada.

Cadira d’estudi Pocket

ENTREGA IMMEDIATA

El més complet!
El juvenil que ho té tot.
Taula d’estudi, compacte dos llits, 
prestatgeria i prestatge de paret.
A més, mira que bé queda en
laminat àrtic i aiguamarina.

Dimensions compacte: 200 x 99 x 74 cm.
Dimensions taula: 79 x 50 x 75 cm.
Dimensions prestatgeria: 
53 x 26 x 185 cm.

59€

Prestatgeria

HERO

AL MES: 1,28€*

199€
Compacte 2 llits

+ prestatge HERO

AL MES: 4,31€*

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

49€
Taula d’estudi

 HERO a joc per

AL MES: 1,06€*

I per gustos, 
colors!

Disponible en negre, 
blau, vermell, rosa, 

verd i taronja

T’has fixat en 
aquesta tauleta?

Uau, aquest acabat 
en tres colors... És 

una passada!

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

2 LLITS
I CALAIX

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

El dormitori dels tuquers 
més elegants i exigents.

Dormitori Raze

Juvenil Hero

Matalàs Caribe III i canapè Singapur

199€
Canapè de 135 cm.

SINGAPUR

AL MES: 4,31€*

Canapè abatible 
disponible també en 

color roure

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



Dormitori juvenil Corban

I duplica l’espai!
El dormitori juvenil que buscaves per aprofitar aquella habitació tan 
petita. I, a més, mira com mola el llit abatible que apareix i desapareix. 
Dimensions: 206 x 42/111 x 107,6 cm.

I, a més, si el vols ampliar, té molta modulació per fer combinacions.

229€
Armari

CORBAN

AL MES: 4,96€*

499€
Llit abatible

CORBAN

AL MES: 10,81€*

49€
Prestatge de paret

CORBAN

AL MES: 1,06€*

ENTREGA IMMEDIATA

A més, l’armari a joc de dues portes té dos 
calaixos inferiors perquè hi càpiga tot. 
Dimensions: 100,2 x 52,1 x 218 cm.

I a l’armari...

Hi cap de tot!

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Amb aquest juvenil tan maco els més petits no voldran marxar mai de casa! Els encantarà l’acabat laminat blanc i 
estepa, i aquesta forma en L amb la zona d’estudi. A més, té una àmplia modulació per fer combinacions i així ampliar el 
dormitori. Dimensions del llit niu: 200,4 x 101 x 58 cm. Dimensions de l’armari de dues portes: 100 x 56 x 238,5 cm.

Dormitori juvenil Ridel

Un matalàs per fer-me...
Així de gran!

59€
Matalàs de 90 cm.

ARECA

AL MES: 1,28€*

25€

Combina’l amb
el somier de 90 cm.

EUROPA de

Matalàs d’escuma HR. Anatòmic, durador, autoventilable i indeformable. 
Dimensions 90 x 190 cm amb una alçada de 15 cm. Es ven enrotllat perquè te’l 
puguis emportar tu!
Somier làmines de fusta per a llit de 90 x 190 cm. Bastidor tub d’acer de 
30 x 30 mm. Potes opcionals no incloses.

Disponibles en altres mides.

Juvenil Ridel...
Territori jove!

179€
Llit niu

RIDEL

AL MES: 3,88€*

199€
Armari

RIDEL

AL MES: 4,31€*

Llit niu amb 
2 llits

MOLT MOLT NOU

Prestatge
de paret: 
103 x 25,5 x 36 cm.

COLORS DE 
TENDÈNCIA

Ens encanten els acabats 
laminats àrtic, ocre

i pissarra...
Espectaculars!

 

AL MES: 0,54€*

Perquè convidi a 
dormir els seus 

amics

Amplia el
seu dormitori

Completa’l 
amb una zona 

d’estudi

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



ENTREGA IMMEDIATA

299€
MATALÀS + CANAPÈ

NEW SLEEPACK

AL MES: 6,48€*

moble jove, preu fàcil

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.

www.tuco.net

L’oferta de TUCO en descans. 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 ven enrotllat perquè te’l puguis emportar tu! 
Completa el pack el canapè abatible de fusta amb tapa entapissada de la mateixa mida. 
Dormir a gust mai no havia estat tan fàcil!

Preu conjunt de dimensions 150 x 190 cm per només 359€

GELSOFT

Preu conjunt matalàs + canapè

Dormir a gust 
mai no havia 

estat tan fàcil
Matalàs de Visco 

+ Gelsoft i canapè 
elevable per a llit 

de 135 cm.

Compra´ls en línia a 

www.tuco.net

Canapè abatible 
disponible també

en blanc


