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29€

Cadira entapissada

MERYL

AL MES: 0,63€*

Cadira de menjador 
amb seient i respatller 
entapissats amb tela beix 
i potes metàl·liques de 
color negre. Dimensions: 
44 × 44 × 88 cm.

Cadira Meryl

És ideal per a 
qualsevol espai: 
la sala d’estar, la 

cuina, el despatx…

Seu amb estil 
tuquer

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

Compra’ls en línia a

www.tuco.netENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOVA



49€
Taula de centre

GARDENIA

AL MES: 1,06€*

159€

Taula de menjador

CREMONA

AL MES: 3,44€*

359€
Moble de menjador

UMBRIA

AL MES: 7,78€*

Les meves mides:
102 x 50 x 43 cm.

Sopa amb mi 
mentre veus la

teva sèrie 
preferida.

Puja i baixa, baixa i puja… Eleva la 
tapa de la taula de centre Gardenia 
i prem el play mentre assaboreixes 
els teus fideus picants preferits. 
Reserva l’espai interior per a les 
tovalles i els comandaments.
Tot en ordre!

Una taula per menjar 
mirant la tele

Taula de centre Gardenia

Una taula per menjar 
tots en família

Taula de menjador Cremona

Combina’m amb la cadira Meryl
i fes-te un menjador

supertuquer

Si busques una taula d’estil industrial 
per al teu menjador, el model CREMONA 
ha vingut per complir els teus desitjos. 
Això sí, l’hauràs de combinar amb la 
cadira MERYL per aconseguir el LOOK 
TOTAL. Black is black…
El meu color: roure i negre.
Les meves mides: 154 × 90,5 × 75 cm.

Tot en ordre,
per a tuquers amb estil!
Llibres, fotografies, plantes decoratives, caixes boniques 
plenes de records i el teu televisor intel·ligent…
Al moble de menjador UMBRIA hi cap tot i molt més. Amb el seu marcat 
estil industrial i el seu acabat laminat de color roure combinat amb 
negre, és el moble perfecte per tenir una sala d’estar jove a un preu 
superfàcil. Dimensions totals de la composició: 258,5 × 40 × 191,5 cm.

Mòdul alt: 129 €
Moble de TV: 99 €
Mòdul baix: 99 €
Prestatge de paret: 32 €

Compra’ls en línia a

www.tuco.net

Les meves mides: 
53,5 × 33 × 191,5 cm.

M’encanta presumir 
de gerros i vaixella 
amb la meva porta 

de vidre.

Qui ha dit que l’estil estava renyit amb el preu? Aquest moble 
de menjador, a més de bonic, té espai per a tot. Pensat per als 
tuquers exigents que busquen moblar a preus increïbles i gaudir 
de les coses importants.

Moble jove, preu fàcil

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

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA
ENTREGA IMMEDIATA

Les meves mides: 
137,5 × 40 × 57,5 cm.

I les meves potetes 
inclinades de color 

negre són la
canya

Les meves mides: 
67,5 × 33 × 130,5 cm.

Amb una porta per 
amagar el que no
vols que es vegi

29€
MOLT MOLT NOVA

MOLT MOLT NOVA



Opció color de 
xocolata

25€
Cadira entapissada

ELSA

AL MES: 0,54€*

Cadira de menjador amb 
línies senzilles i entapissat 
capitonat. El respatller 
ergonòmic i el seient 
encoixinat són perfectes
per gaudir menjant amb
la màxima comoditat.

Dimensions: 55 × 39 × 94 cm.

Seu bé amb Tuco
i sigues feliç!

Cadira Elsa i butaca relax Gamma

169€
Butaca relax

GAMMA

AL MES: 3,66€*

ENTREGA IMMEDIATA

579€
chaise-longue

GIACO

AL MES: 12,54€*

El complement perfecte per al racó dels tuquers menja llibres. Ets mes 
de pel·lícules? Doncs llavors desa el comandament a la butxaca lateral 

i recolza’t per amortitzar la teva subscripció a Netflix.

Dimensions: 66 × 83 × 100 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

Llums LED 
inclosos perquè 
la decoració es 
vegi ben xula

Reclina’t, 
estira les 
cames i 
gaudeix

Entapissat 
de color gris, 
que combina 

amb tot

Una chaise-longue...

¡100% Tuco!
Les meves mides: 
280 × 102/160 cm.

I a més sóc 
supercómoda

Amb potes de 
fusta de color 

natural a l’estil 
nòrdic més pur

Per fi un sofà que combina l’estil nòrdic inconfusible de les potes 
de fusta amb la comoditat que ofereixen els seients lliscants i els 
coixins inclinables. I, a més, amb espai d’emmagatzematge sota la 
chaise-longue! Què més es pot demanar?

Chaise-longue 
amb bagul 

d’emmagatzematge 
per desar tot el que 

vulguis

Compra’ls en línia a

www.tuco.net

269€
Moble de menjador

LENS

AL MES: 5,83€*

Tot en ordre.
Amb dos nivells

i porta per
organitzar la

teva zona
multimèdia

La lluminositat del blanc, la bellesa del negre i l’elegància dels 
llums LED. Claus d’estil dels tuquers més minimalistes.

Dimensions de la composició: 245 × 41,5 × 180 cm.

Claus d’estil dels tuquers
més minimalistes

Coixins
abatibles i 

seients lliscants 
per a les 

becainetes

MOLT MOLT NOVA

ENTREGA IMMEDIATA

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



99€

Moble de TV
TARBER

de 139 x 42 x 53 cm.

AL MES: 2,14€*

Peces independents perquè organitzis 
l’espai al teu gust. No apte per a gent 

avorrida! Atreveix-te i canvia la distribució 
de la teva sala d’estar. Avui col·loco la 

prestatgeria aquí i demà el
moble de TV allà…

115€

Aparador a joc de 
144 × 42 × 87 cm. per només

109€

Prestatgeria Tarber 
de 94 × 35 × 181 cm 

per només

ENTREGA IMMEDIATA

El sofà imprescindible per als tuquers 
més pràctics. Chaise-longue amb 
bagul, convertible en llit. Entapissat 
amb tela de color gris, que combina 
amb tot.

Dimensions: 231 × 86 × 84 cm.

Sofà chaise-longue de dia, 
llit doble de nit…
i espai d’emmagatzematge
per a tot l’any

499€
Chaise-longue llit

DAYTONA

AL MES: 10,81€*

Amb Eiffel del sofà al llit…

i colors per a tots els gustos 149€
Sofà llit

EIFFEL

AL MES: 3,23€*

Sofà llit amb obertura clic-clac disponible en els colors 
blau, gris i menta.
En un clic faig 175 × 83 × 74 cm d’alçada (tancat) i en un 
clac, 175 × 97 × 38 cm d’alçada (obert).

La teva cosina de París, els teus 
sogres i fins i tot el gos del teu veí et 
voldran visitar per quedar-se a dormir 
al teu sofà llit clic-clac. Sofà llit

clic-clac

Pota cònica de 
fusta d’estil 

nòrdic, ideal per 
a llars amb gust 

escandinau

Compra’ls en línia a

www.tuco.net

ENTREGA IMMEDIATA

Convertible en 
llit doble

Amb bagul de 
gran capacitat

Col·lecció Tarber

Col·lecció Tarber amb molt espai, molt gust i un acabat
laminat de color blanc artik i blanc velho, per a espais molt cuquis.

MOLT MOLT NOVA

Fes-te tuquer i segueix-nos a les xarxes Moble jove, preu fàcil
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39€
Cadira metàl·lica

FACTORY

AL MES: 0,84€*

Soc metàl·lica 
i de color 

negre. Ideal 
per a looks 
industrials

La cadira de moda d’estil industrial que busquen les tuqueres més 
canyeres. Tu n’ets una?
Acabat metàl·lic de color negre mat. Dimensions: 36 × 36 × 85 cm.

Industrial style
Va amb el teu 
estil! 129€

Capçal + 2 tauletes de nit

ANTER

AL MES: 2,79€*

Nou dormitori d’estil nòrdic format per 
un capçal i dues tauletes de nit amb 
tres calaixos. Amb l’acabat laminat de 
color blanc artik i blanc velho, el teu 
dormitori serà el racó més cuqui de 
la casa.

Dimensions: 240 × 33,5 ×101 cm. 

Molt bonic, molt Tuco
Un dormitori senzill per a tuquers
amb molt gust. El millor?
El seu preu increïble.

529€

Sofà 3 places

LEEDS

AL MES: 11,46€*

149€
Sofà de 135 cm.

SEATLE

AL MES: 3,23€*

Faig 
56 × 40 × 33,5 cm.

i tinc tres calaixos 
i unes potetes 

molt cuquis

Combina’l amb 
una calaixera 

de color blanc i 
unes plantetes

Teixit que repel·leix 
l’aigua, disponible en 

diferents colors

Un sofà ple de 
complements, un parell 
de coixins per a les 
becainetes i un parell de 
pufs per a les visites del 
diumenge. Tot inclòs!

Amb dos pufs 
integrats. Quan 

no em veus 
m’amago al 

reposabraços

Llisco per 
fer-te feliç. 

Tot sigui 
per la teva 
comoditat

M’inclino al teu 
gust i al de la 
mama i al del 

papa…

Nou sofà Leeds…

Ben carregat d’extres!
Nou sofà Leeds de tres places de mida XXL. Seients lliscants i coixins 

inclinables, dos pufs integrats al braç per obtenir la màxima capacitat 
i disponible en diferents colors. És la canya!

Dimensions: 260 × 90 × 95 cm. 

Disponible en una pila de
colors per satisfer els gustos
de qualsevol tuquer.

Sofà de 170 cm.: 199 €

El sofà BASIC de Tuco,
el més barat i el que més mola

Cabo a
qualsevol racó,

ea una sala d’estar, 
un dormitori, un 
àtic, un estudi…

ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOVA

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

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



219€
Armari de portes corredisses

RISK

AL MES: 4,74€*

99€
Capçal amb llum LED

AIRWAY

AL MES: 2,14€*

Amb un dormitori de disseny i d’avantguarda com 
Airway. Això sí, amb el millor preu. Format per un 
capçal de 220 × 50 cm amb il·luminació inclosa i les 
seves tauletes de nit amb dos calaixos, Airway és 
l’opció de baix cost per tenir un dormitori jove a un 
preu fàcil.

Sentir-se jove i elegant
és possible amb Tuco

Compra’ls en línia a

www.tuco.net

Crea un ambient cuidat al teu dormitori amb la nova 
col·lecció Moník. La combinació de materials

i colors és… perfecta.

Nou dormitori Moník
Mobles amb estil propi!

139€
Capçal entapissat

MONÍK

AL MES: 3,01€*

35€

Tauleta de nit
amb 2 calaixos

AIRWAY

AL MES: 0,76€*

89€
Tauleta de nit

MONÍK

AL MES: 1,93€*

45€
Sabater amb 2 calaixos

ONLYSHOES

AL MES: 0,97€*

Dona espai a les 
teves sabates!

Les meves mides: 
150 × 60 × 200 cm.
Les meves portes 

llisquen i així 
estalvio espai, 

dins meu hi cap 
de tot

Blanc i amb portes corredisses,
un must per a qualsevol

dormitori tuquer.

Preu mínim,
espai màxim!

Armari amb portes corredisses i 
acabat de color blanc artik, que 

combina amb tot.

Combina el 
teu dormitori 

Moník amb 
una calaixera 
de color blanc 
i línies rectes

El dormitori Moník té un acabat de color blanc polar i el seu ampli 
capçal entapissat de 220 × 3 × 65 cm aporta la classe i l’elegància 
que el teu dormitori es mereix.
Tauleta de nit amb dos calaixos i potes: 51,2 × 41,6 × 51,4 cm. 

Llums LED 
inclosos per 

ambientar les 
teves nits de 

lectura

Amb els seus 25 cm de fons, aquest 
sabater cap a qualsevol lloc. Col·loca’n 
dos o tres en un passadís llarg i aprofita 
els espais morts de casa teva.
Dimensions: 61 × 25 × 76 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

Amb espai 
per a fins a

12
parells

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

MOLT MOLT NOU

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOU

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



El llit que apareix, desapareix i fa que la seva habitació sigui més gran.
A Tuco ens encanten els espais multifuncionals i encara més si es tracta de l’habitació dels menuts. Amaga el seu llit durant el dia
i amplia el seu espai de joc i estudi. Més metres, més diversió!

Llit abatible amb armaris Ridel

Abracadabra!

699€

Llit abatible
amb armaris

RIDEL

AL MES: 15,14€*

149€
Prestatgeria

RIDEL

AL MES: 3,23€*

El llit abatible horitzontal Ridel
Guanya el màxim espai a l’habitació juvenil dels teus fills amb el llit abatible
Ridel, amb armari de quatre portes integrat: 207,5 × 56/133 × 218,5 cm. A més, l’acabat laminat 
de color bambú i pedra és apte per a totes les edats. I, si vols, optimitza l’espai al màxim amb el 
kit opcional de taula d’estudi plegable.

Les meves mides: 
90 × 40 × 190,5 cm.

Superversàtil,
quedo bé a 

qualsevol racó

Armari
de quatre portes 

integrat.
Guanya el pols a la 

falta d’espai i
treu-li el màxim 

partit

Compra’ls en línia a

www.tuco.net 119€
Taula d’estudi

STUART

AL MES: 2,58€*

La taula d’estudi més pràctica i perfecta 
per col·locar-la a qualsevol racó. Ideal 
per al menut o per a tu i el teu despatx de 
casa. T’apuntes a la moda del teletreball? 
Amb aquesta taula rendiràs més que
a l’oficina.

Taula d’estudi 
en angle Stuart. 
Superpràctica!
Aprofita tot l’espai a la zona d’estudi amb la taula en angle Stuart. 
Té un pràctic lateral amb calaix, porta i prestatge. Acabat de color 
natural i blanc brillant. Les seves dimensions: 139 × 92 × 75 cm.

Una taula d’estudi 
on cap tota la seva 
creativitat

Cleo, per a les petites 
amants del rosa
Si la teva nena sent passió pel rosa, aquest dormitori es 
convertirà en el dormitori dels seus somnis. I és que a Tuco 
ens encanta fer feliços els que més estimes.

199€

Armari de 
101,5 × 51,6 × 215,3 cm. 

CLEO

AL MES: 4,31€*

119€

Taula d’estudi de 
150 × 50 ×77 cm. per 

només

2
llits

Juvenil Cleo, acabat de color blanc por, 
fúcsia i gris. Format per: llit niu, armari de 
dues portes + dos calaixos i taula d’estudi 
amb buc.
Prestatge de paret a joc per només 49 €.

179€

Llit niu de 
202 × 99,5 × 50,5 cm 

CLEO

AL MES: 3,88€*

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOVA

MOLT MOLT NOU
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Moble jove, preu fàcil



Holly. Amb tot el que 
necessita el dormitori 

del teu fill
Compacte de dos llits (201 × 98 × 43 cm) 

amb calaixos d’emmagatzematge, 
armari de tres portes (90 × 52 × 200 cm) 

a joc i un prestatge per a tots els seus 
trofeus. Acabat laminat de color blanc 

alps, verd aigua i gris per a
tots els públics.

ENTREGA IMMEDIATA

Amb dos 
llits. Una per 
a ell i l’altra 
per als seus 

amics

189€

Compacte de 2 llits
i 2 calaixos + prestatge

HOLLY

AL MES: 4,09€*

129€

armari 3 portes

HOLLY

AL MES: 2,79€*

Amb dos
calaixos 

imprescindibles 
perquè no regni 

el caos

Armari de tres 
portes amb 

barra interior 
i prestatges

Compra’ls en línia a

www.tuco.net

La cadira d’estudi perfecta per estudiar i jugar 
hores i hores sense adonar-te’n.
Model exclusiu de Tuco. És giratòria i elevable i està 
acabada en negre i vermell. Superxula!
Dimensions: 61 × 60,5 × 106/118 cm.

ENTREGA IMMEDIATA

La cadira tot terreny
per als gamers

més experts

55€

Prestatgeria

TRESTE

AL MES: 1,19€*

89€

Cadira d’estudi

RACING

AL MES: 1,93€*

La prestatgeria 
més original de 
Tuco

Els teus còmics, els teus trofeus, les teves maquetes 
de cotxes… A la prestatgeria Treste, hi caben totes 
les teves col·leccions.
Dimensions: 110 × 25 × 96 cm.

199€
Matalàs de 135 cm.

CARIBE III

AL MES: 4,31€*

59€
Matalàs de 90 cm.

ARECA

AL MES: 1,28€*

25€

Combina’l amb el 
somier de 90 cm. 

EUROPA de

PACK TOP 
VENDES!

Nou matalàs Caribe
Top Descans

Molles 
ensacades 

amb visco...
i dorm a

gust

Matalàs anatòmic amb molles 
ensacades i visco. Dimensions: 
135 × 190 cm. amb una alçada de 22 cm.
Disponible en altres mides.

Se serveix enrotllat perquè te 
l’emportis tu mateix!

Matalàs d’escuma HR. Anatòmic, durador, autoventilable i 
indeformable. Dimensions: 90 × 190 cm amb una alçada de 
15 cm. Se serveix enrotllat perquè te l’emportis tu mateix!
Somier amb làmines de fusta per a llit de 90 × 190 cm. Bastidor 
de tub d’acer de 30 × 30 mm. Potes opcionals no incloses.

Disponibles en altres mides.

Una bona relació
qualitat-preu per a

un llit individual.

A Tuco, bon dia, bona nit i sigues feliç

Superofertassa 
de conjunt!

Matalàs + canapè NEW SLEEPACK

AL MES: 6,48€*

L’ofertassa de Tuco en descans. Format per matalàs amb 
cara d’estiu (capitonat de gelsoft i viscogel) i cara d’hivern 

(teixit 3D Soft capitonat). Nucli de 28 kg/m3 d’ergoform. 
Dimensions: 135 × 190 × 18 cm d’alçada. Se serveix enrotllat 

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

entapissada de la mateixa mida. Dormir a gust mai no havia 
estat tan fàcil.

Disponibles en altres mides.

Matalàs de visco 
+ gelsoft i canapè 

elevable per a 
llit de 135 cm. 
Dormir a gust 

mai no ha estat 
tan fàcil

ENTREGA IMMEDIATA
ENTREGA IMMEDIATA

ENTREGA IMMEDIATA

MUY MUY NUEVO

ENTREGA IMMEDIATA

MOLT MOLT NOVA

GELSOFTPreu conjunt matalàs + canapè
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289€
Sofà de 3 places

GOTHEN

AL MES: 6,26€*

Sofà Gothen
Nou model de sofà de 3 places amb potes 

metàl·liques i dos coixins de regal.
Dimensions: 190 × 90 × 100 cm. 

Amb
2 coixins de

regal

Moble jove, preu fàcil

Compra’ls en línia a
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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


