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

www.tuco.net

49€
Moble de TV

HOME

AL MES: 1,06€*

moble jove, preu fàcil 

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

Menys és més! Senzill, pràctic i molt molt barat.
El nou moble de TV de Tuco és perfecte per a espais i 
pressupostos reduïts.

Dimensions: 94,8 × 34,5 × 35,9 cm

. 

Moble de TV  Home
ENTREGA IMMEDIATA

Amb 2
calaixos i 2 mòduls 

buits.
Molt 

d’emmagatzematge 
en poc espai. 

NOU



Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes

199€
Composició de sala 

d’estar BOX

AL MES: 4,31€*

Vesteix la paret de la teva sala 
d’estar amb aquest original 
moble de color roure i blanc. Amb 
un espai central per a un televisor 
gran, prestatges per a la teva 
decoració preferida i molt espai 
d’emmagatzematge.
Dimensions: 204 × 35 × 174,5 cm
 

Composició  Box

ENTREGA IMMEDIATA

Còmoda i en 4 colors! La cadira més tuquera amb 
respatller encoixinat i pota negra. Xocolata, crua, 
negra o gris? Tu tries.
Mesures: 55 x 39 x 94 cm.

Cadira entapissadaElsa

La teva casa jove…
i el preu fàcil!

29€
Cadira entapissada

ELSA

AL MES: 
0,63€*

Convertible
EN LLIT
DOBLE 

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net

NOU



Moble jove, preu fàcil 

95€
Aparador HUBER

AL MES: 2,06€*

Molt bonic, molt Tuco. L’aparador més tuquer, 
ideal per a qualsevol espai. Frontals de color 
blanc i part superior amb acabat natural. La 
combinació nòrdica!

Dimensions: 138 × 42 × 76 cm.

Aparador Huber
3 portes i 

prestatges 
interiors

 perquè ho
tinguis tot ben 

endreçat.  

ENTREGA IMMEDIATA

El sofà chaise-longue més guapo. Un bonic sofà de dia i un llit 
per als convidats de nit. A més, té un bagul per desar-hi mantes, 
coixins… És perfecte!

Dimensions: 231 × 86 × 84 cm.

Chaise-longue llit  Daytona

499€
Chaise-longue llit

DAYTONA

AL MES: 10,81€*

Compra’ls en línia a 
www.tuco.net 

ENTREGA IMMEDIATA

NOU

BAGUL



25€
Prestatge de paret

SAMY

AL MES: 0,54€*

179€
Taula multifunció

COVER

AL MES: 3,88€*

100%
TUQUERA

CASA TEVA…

Taula multifunció Cover

4 TAULES EN 1

La taula més camaleònica de Tuco: Rebedor per a l’entrada
de casa, taula per a la cuina, escriptori per a l’oficina o centre
de comandament dels teus àpats familiars. S’adapta a
qualsevol espai i necessitat tan de pressa com ho fa un
camaleó al seu hàbitat.
Dimensions com a rebedor o taula d’estudi: 90 × 54 × 77 cm.
Dimensions com a taula de menjador (4 pax): 90 × 98 × 77 cm.
Dimensions com a taula de menjador (6 pax): 90 × 145 × 77 cm.
Dimensions com a taula de menjador (8 pax): 90 × 192 × 77 cm.
Dimensions com a taula de menjador (10 pax): 90 × 239 × 77 cm.
Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes

Taula multifunció Cover

Disponible en 
diversos colors:

gris, blanc 
brillant o
natural.

Taula de 
cuina

Taula 
d’estudi

Consola per al 
rebedor

2. 3. 4.

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

NOU

1.
Gran taula 

de menjador
Fins a 10 places

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



139€
Moble de TV

SAMY

AL MES: 3,01€*

159€
Vitrina SAMY

AL MES: 3,44€*

La nova col·lecció Samy combina a la perfecció 
amb les sales d’estar d’aire industrial renovat.
La textura grisa amb efecte de fusta, combinada 
amb la pissarra, destaca sobre parets de formigó 
o maó vist. Una tendència molt novaiorquesa, dels 
lofts de la Gran Poma. T’hi atreveixes?
Dimensions:
Moble de TV: 162 × 40 × 52,1 cm
Vitrina: 128,9 × 40 × 147 cm
Prestatge de paret: 113,4 cm d’amplada

Mobles de sala d’estar  Samy

163 cm de sofà a tot color. El nou sofà DENVER de 
Tuco serà el protagonista de la sala d’estar i està 

disponible en el teu color preferit: vermell passió, 
mostassa, gris antracita… Digue’ns quin color vols i 
mourem la nostra vareta màgica per aconseguir-lo!

Sofà de 163 cm.  Sender

259€
Sofà de 163 cm.

SENDER

AL MES: 5,61€*

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

OPCIÓ 
COLORS

NOU

Moble jove, preu fàcil 



209€
Vitrina

TIBER EIFFEL

AL MES: 4,53€*

189€
Moble de TV

TIBER EIFFEL

AL MES: 4,09€*

Configura la teva nova sala d’estar amb la col·lecció de mobles Tiber Eiffel.
Moble de TV, mòdul alt i aparador independents perquè els posis allà on vulguis. 

El seu acabat de color blanc i amb textura de fusta, com també els agafadors i les 
potes metàl·liques de color negre, marcaran l’estilàs de casa teva.

Dimensions:
Moble de TV: 150 × 40 × 61 cm

Moble amb 2 portes + 2
mòduls buits: 90 × 35 × 151 cm.

Aparador: 150 × 40 × 99 cm.

Col·lecció de sala d’estar  Tiber Eiffel

Arriben els BÀSICS més pràctics de TUCO!

Diferents peces disponibles en color blanc 
o roure per satisfer les teves necessitats 
d’emmagatzematge. Mobles alts, baixos, amb 
portes o calaixos… Quin moble necessites?

Moble baix de 2 portes: 69,9 × 28,9 × 78,5 cm. 
Per només: 59€

Moble baix de 2 portes + 2 calaixos: 
69,9 × 28,9 × 78,5 cm. Per només: 69€

Moble alt de 2 portes: 69,9 × 28,9 × 104,1 cm. 
Per només: 79€

Moble alt de 2 portes + 2 calaixos: 
69,9 × 28,9 × 104,1 cm. Per només: 89€

Col·lecció 
d’auxiliars
FEED

59€
Auxiliars

FEED des de…

AL MES DES DE: 1,28€*

També 
disponibles

en color 
roure

ENTREGA IMMEDIATA

NOU

NOU

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



Completa la teva sala d’estar Tiber Eiffel amb la 
taula de menjador Byte i la cadira  Silvo.

La taula de menjador amb superfície rodona de 
vidre és ideal! I presumeix del disseny de les potes 

de color negre que combinen amb les cadires 
entapissades de color beix.

Look tuquer total!

Taula de menjador rodona: 120 × 76 cm. Per
només: 239€ 

Cadira de menjador: 42 × 53 × 88 cm. Per només: 55€

399€
Sofà de 190 cm.

LAGON

AL MES: 8,64€*

SALA D’ESTAR COMPLETA TIBER EIFFEL

Per als tuquers més chic i elegants. Sofà de disseny amb seients lliscants i coixins 
inclinables. De línies rectes i disponible en teles i colors diferents per omplir casa teva de 
pur estil i confort.
Dimensions: 180 × 97 × 105 cm

Sofà de 190 cm.  Lagon

Estil
i confort

Inclinable i 
lliscant

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

INCLINABLES

LLISCANTS

I viu la vida 
Tuco!

NOU

299€
Aparador

TIBER EIFFEL

AL MES: 6,48€*

Moble jove, preu fàcil 



ESPECIAL TELETREBALL

de treballar a casa!

65€
Taula d’estudi

SPLASH

AL MES: 1,41€*

Taula + calaix + prestatge = el trio d’asos del teletreball. Organitza 
el teu espai en un sol moble. Un calaix per als bolígrafs, la calculadora, 
l’agenda… I un prestatge per als arxivadors. Tot a l’abast i en ordre per 
treballar a gust i no perdre la concentració.
Dimensions: 115 × 50 × 74 cm.

Taula d’estudi  Splash

Disponible
en diversos 

colors

39€
Cadira d’estudi

MET

AL MES: 0,84€*

A casa, la cadira al teu gust. Tria el color de la teva cadira 
d’oficina nova: negra, grisa, rosa o blava? Amb alçada regulable 
i rodes per facilitar-te els moviments. A més, té reforç lumbar, 
reposabraços i teixit transpirable. Tot pensat per a la teva 
comoditat. Dimensions: 60 × 60 × 90/102 cm.

Cadira d’estudi  Met

89€
Mòdul 2 portes

STUART

AL MES: 1,93€*

Tuquers exigents! L’oficina perfecta 
per treballar a casa és a Tuco. Per 
als tuquers que necessiten un gran 
espai de treball arriba STUART, una 
col·lecció d’oficina formada per una 
gran taula d’estudi amb un pràctic 
lateral amb calaix, porta i prestatge. 
Suma-hi un armari de dues portes 
a joc per guanyar un espai extra 
d’emmagatzematge. Tots els teus 
papers en ordre!
Dimensions taula: 139 × 92 × 75 cm.
Dimensions armari: 79 × 40 × 96 cm.

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

NOU

NOU

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



Taula d’estudi Stuart

L’oficina a casa!

Stuart és la 
col·lecció 
perfecta 
per tenir 

l’oficina a 
casa

115€
Taula d’estudi

STUART

AL MES: 2,49€*

Aconsegueix un extra de privacitat a la teva zona de treball gràcies a la prestatgeria 
Glitter, amb 5 prestatges. Pots col·locar-la al mig de l’habitació per separar ambients i 
decorar-la amb els teus llibres preferits. Dimensions:  90 x 25 x 180 cm.

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

69€
Prestatgeria GLITTER

AL MES: 1,49€*

El separador d’ambients 
perfecte per aconseguir 

intimitat a la teva
“home office”

PRESTATGERIA GLITTER

ENTREGA IMMEDIATA

Moble jove, preu fàcil 



89€
Escriptori NET

AL MES: 1,93€*

El més venut de l’oficina a casa
ESCRIPTORI NET

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

ENTREGA IMMEDIATA

Sabies que només hi ha una manera de convertir-
se en l’últim supervivent de Fortnite? I és jugant a 

la cadira gamer LEXA de Tuco. Giratòria, elevable, amb 
reposabraços i un disseny ideal per jugar.

Dimensions: 57 x 60 x 101/109 cm.

Lexa! La cadira de l’últi
supervivent de Fortnite

75€
Cadira d’estudi

LEXA

AL MES: 1,62€*

ENTREGA IMMEDIATA

El més venut de l’oficina a casaEl més venut de l’oficina a casa
Senzill i pràctic, de color blanc 
i amb 4 calaixos laterals de gran 

capacitat. Un BÀSIC de TUCO 
imprescindible.

Dimensions: 110 × 60 × 76,5 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

Taula d’estudi Fire

I tu estudies o
treballes?

És igual si estudies o treballes; amb la taula 
d’estudi Fire no hi haurà qui t’aturi.

Disseny nòrdic amb acabat de color negre i roure 
i un calaix perquè no se t’escapi res. Les seves 

dimensions són ideals: 110 × 48,4 × 76,5 cm.99€
Taula d’estudi

FIRE

AL MES: 2,14€*

NOU

NOU

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



Taula de centre Tak. Si ets amant de l’estil nòrdic, no et pot faltar aquesta peça de la 
col·lecció Tak. Presumeix de taula nòrdica amb acabat laminat de color blanc i roure patinat. 
Dimensions: 98,7 × 60,2 × 43,3 cm.

Nordic Style!

ENTREGA IMMEDIATA

Prestatgeria FUNKY. Amb aquesta 
bonica i original prestatgeria de cubs 

podràs organitzar els teus instruments 
de treball amb molt d’estil. Un cub per 

a les factures, un altre per als projectes 
acabats, un altre per a la teva col·lecció 

de tasses…
Dimensions: 145 × 29 × 145 cm. 

Un cub per a 
cada cosa

ENTREGA IMMEDIATA

Taula d’estudi DAKOTA.
Per als que busquen un espai de treball 
que passi desapercebut, recollidet i molt 
bonic, molt tuc. Fes-la lliscar i trauràs 
la superfície de taula sobre la qual 
treballaràs còmodament. Torna a fer-la 
lliscar i deixa la teva zona d’oficina ben 
endreçada. No ocupa espai!
Dimensions: 99 × 36/70 x 88 cm.

De consola a racó 
de treball en una 
lliscada 99€

Taula d’estudi
DAKOTA

AL MES: 2,14€*

69€
Prestatgeria FUNKY

AL MES: 1,49€*

TAULA 
EXTENSIBLE

Optimitza 
l’espai

ENTREGA IMMEDIATA

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

99€
Taula de centre

TAK

AL MES: 2,14€*

MIRA
QUINA IDEA!

Combina la prestatgeria 
Funky, la butaca relax 

Gamma i la taula de centre 
Tak i crea un racó de 

descans al teu despatx, on 
et podràs relaxar després 

de la feina a casa.

NOU

Moble jove, preu fàcil 



89€
Calaixera ANTER

AL MES: 1,93€*129€
Capçal + 2

tauletes ANTER

AL MES: 2,79€*

Un capçal amb textura de fusta 
en tons grisos, dues tauletes 
amb calaixos i una calaixera 
a joc de color blanc fan el 
dormitori més dolç de Tuco.
Capçal + 2 tauletes de nit: 
240 × 33,5 × 101 cm.
Calaixera: 77,5 × 40 × 95 cm

Llit amb 4 calaixos 
d’emmagatzematge:
Per només 169€ 

Dormitori  Anter

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

ENTREGA IMMEDIATA

ARMARI NOU

279€
Armari KITE

AL MES: 6,04€*

169€
Armari OZUL

AL MES: 3,66€*

Aquest armari de 2 portes corredisses és perfecte 
per als més presumits. Gràcies al gran mirall que té 
en una de les portes, encertaràs el teu estilisme i 
et podràs retocar abans de sortir de casa.
Dimensions: 170,3 × 61,2 × 190,5 cm.

Armari Kite

Armari TOTAL WHITE amb dues portes 
corredisses. Un bàsic de Tuco perfecte per al 

teu dormitori tuquer. Disponible en color blanc i 
roure. Dimensions: 120 × 61,2 × 190,5 cm.

Armari Ozul

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

PORTA
AMB

MIRALL

TAMBÉ DISPONIBLE
A COLOR BLANC

SUPER PRÀCTICA!
COMPLETA’L AMB EL LLIT

+ 4 CALAIXOS EVAN

NOU

NOU

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



85€
Capçal entapissat

RAWI

AL MES: 1,84€*

169€
Butaca relax

GAMMA

AL MES: 3,66€*

RELAX
A CASA TEVA…

RELAX
Butaca relax Gamma. El complement perfecte per 

als amants del relax. T’agrada la lectura? Ets més de 
pel·lícules? Gaudeix d’una estona de tranquil·litat fent el 

que més t’agrada… relaxar-te.
Dimensions: 66 × 83 × 100 cm.

BUTACA
RELAX

ENTREGA IMMEDIATA

CAPÇAL RAWI

I visca els colors!

Dona la nota de color al teu dormitori amb un capçal 
entapissat i capitonat. Groc, blau, rosa, gris… Colors per a tots 

els gustos. Tria el teu entre moltes opcions!
Dimensions: 155 × 8 × 100 cm. 

Capçal entapissat Rawi

RELAX

RELAX

Moble jove, preu fàcil 



DORMITORI HERO

El juvenil
per créixer feliç! 149€

Armari 3 portes
HERO

AL MES: 3,23€*

209€

Compacte 2 llits + 
calaixos + prestatge 

HERO

AL MES: 4,53€*

Ha arribat l’hora que el teu menut o menuda estreni el dormitori dels seus somnis. Un llit alt per dormir a prop dels estels amb llit a sota 
per convidar un amic o amiga. Un armari ben alt per desar-hi tota la seva roba i una zona d’estudi completa per preparar els seus primers 
exàmens. Armari 3 portes: 90 × 53 × 202 cm. Llit compacte + prestatge: 200 × 99 × 74 cm.

Taula d’estudi: 138 x 50 x 75 cm. Per només 49€. Tauleta de nit amb 2 calaixos:  Per només 45€ 
Compra’ls en línia a

www.tuco.net 

179€
Llit + 2 calaixos
NUEVA AURORA

AL MES: 3,88€*

MOLT
PRÀCTIC
Llit amb 
calaixos

MOLT
PRÀCTIC

2 llits amb 
calaixos

MOLT
PRÀCTIC

Taula
plegable

99€
Taula plegable

NUEVA AURORA

AL MES: 2,14€*

NUEVA AURORA

Molt pràctic!

Original dormitori juvenil format per 3 peces 
imprescindibles per al més jove de la casa. Llit de 

90 cm amb calaixos inferiors, prestatgeria amb un 
disseny bonic i taula d’estudi molt molt pràctica. 

Disponible en altres colors.
Niu amb llit i 2 calaixos que s’arrosseguen: 

202 × 99,5 × 50,5 cm.
Taula d’estudi plegable: 99 × 9,7/53 × 79 cm.   

Prestatgeria alta de paret: 90 × 25,2 × 162,5 cm. Per només  145€

ENTREGA IMMEDIATANOU

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes



COTTON I SINGAPUR

Ideals per dormir
en parella!

199€
Canapè de 135 cm.

SINGAPUR

AL MES: 4,31€*

249€
Matalàs de 135 cm.

COTTON

AL MES: 5,39€*

CANAPÈ 
ABATIBLE

També
en color 

blanc

Matalàs COTTON de Visco Gel + escuma supersuau + escuma HR ferma. Sistema capitonat tapa-tapa amb teixit stretch lúrex a la 
cara superior i teixit 3D carboni a la cara inferior. Platabanda capitonada a joc amb teixit stretch. Dimensions: 135 × 190 × 30 cm. Un 
matalàs indeformable i anatòmic per a un descans 100 % reparador. Consulta altres mides disponibles.

Combina’l amb el canapè abatible SINGAPUR de fusta amb tapa entapissada, disponible en color blanc o roure. Fons amb 
subjecció per oferir més estabilitat. Dimensions: 135 × 190 cm. Consulta altres mides disponibles.
Dormir de gust mai no havia estat tan fàcil!

TRANSPORT 
FÀCIL

S’entrega 
enrotllat

Matalàs HR + visco enrotllat perquè te 
l’emportis tu mateix! Amb bloc cel·lular 
d’alta densitat per a un repòs ferm.
Dimensions: 90 × 190 × 14 cm.
Completa el matalàs amb un somier de 
làmines AUSTRALIA. Les potes dels somier 
estan incloses.
Dimensions somier: 90 × 190 cm.

DAMASCO I AUSTRALIA

Superoferta de llit 
individual!

49€
Somier de 90 cm.

AUSTRALIA

AL MES: 1,06€*

89€
Matalàs de 90 cm.

DAMASCO

AL MES: 1,93€*

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

9€
AL MES DES DE: 0,19€*

NUBE: 9€

MORFEO: 18€

YELLOW: 35€

STAR: 29€

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

NOU

Moble jove, preu fàcil 



moble jove, preu fàcil 

La nova chaise-longue de Tuco que reuneix tot el que 
busques. Disseny minimalista, funcionalitat i preu 
imbatible.
Chaise-longue de 235 cm + puf independent.

Chaise-longue Chicago xxl
Puf

independent

S’adapta
a tu!

CHAISE-LONGUE CHICAGO XXL

299€
Chaise-longue
CHICAGO XXL

AL MES: 6,48€*

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

2
COIXINS DE 

REGAL

MESURA XXL: 235 CM.

NOU




