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moble jove, preu fàcil

Conjunt format per una taula fixa de 110 x 70 cm i quatre cadires. És un pràctic conjunt que et servirà per moblar qualsevol sala d’estar 
o cuina, per la seva combinació de color. El conjunt de taules i cadires EBRO WHITE es pot adaptar a qualsevol ambient. 

CONJUNT EBRO WHITE

Prestatgeria original amb nou cubs i peus en angle. Color blanc amb cantells d’acàcia i 
part posterior reversible (blanca o negra). Mides: 103,7 x 35 x 113,6 cm d’alt.

PRESTATGERIA 9 CUBS YAKUT

139€
Conjunt

taula + 4 cadires

AL MES:  
3,01€*

AL MES:  
1,28€*

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra’ls online les 24 hores del dia a www.tuco.net

59€
Prestatgeria

9 cubs



Taula de centre elevable Gardenia.
Acabat laminat blanc brillant. 
Mides: 100 x 50 x 43 cm. 

49€
TAULA DE CENTRE

GARDENIA

AL MES:  
1,06€*

Compra-la online a
www.tuco.net

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra-la online a 
www.tuco.net



Deixa’t sorprendre pel disseny i la comoditat de la 
chaise-longue Woodline.
Al més pur estil nòrdic, aquesta chaise-longue, entapissada en tela 
i combinada amb la fusta de les seves potes, donarà el toc vintage 
que vols a casa teva. Les seves potes amb estructura lineal aporten 
la dosi perfecta de modernitat a aquest sofà d’estil entre clàssic i 
avantguardista. Mides: 233 x 148 x 81 cm.

599€
Estil nòrdic... M’agrada! 

AL MES:  
12,97€*

Col·lecció Lennon: amb molt i molt d’estil!
Composició formada per taula de TV i vitrina de 301 cm. Sistema d’obertura de portes amb expulsors. 
Potes de fusta massissa. Acabat laminat en roure i antracita.
Taula TV de 180 x 41 x 54 cm. Vitrina de 121 x 41 x 156 cm. 

185€

VITRINA

LENNON

125€

TAULA TV

LENNON

Compra’ls online a 
www.tuco.net

LLIURAMENT 
IMMEDIAT

Chaise-longue Woodline

AL MES:  
4,01€*

AL MES:  
2,71€*



22€
Nou penjador de 

disseny TREE

AL MES:  0,48€*

Penjador de disseny escandinau.
Mides: 42 x 42 x 178 cm.

Disponible en color blanc o gris.

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra’l online a 
www.tuco.net

nou

294€

COMPOSICIÓ SALA D’ESTAR

RINGO

AL MES:  
6,37€*

Composició de llibreria exclusiva de 220 cm. Acabat laminat color 
blanc mat i frontals en blanc brillant. Llums LED no incloses.

¡Visca el blanc!
LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra-la online a 
www.tuco.net

nou

nou



149€

SOFÁ CAMA

EIFFEL

Sofà llit de fàcil i ràpida obertura amb sistema 
clic-clac. La solució perfecta per a convidats, cases 
petites o apartaments... Sempre útil i pràctic. Mides: 
175 x 83/97 x 74/38 cm.
Disponible en blau, gris i menta.

AL MES:  
3,23€*

Compra’l online a 
www.tuco.net

Amb Eiffel ... Ja pots convidar-la a casa

29€
Cadira VEGA

AL MES:  
0,63€*

Cadira de disseny entapissada en color gris. 
Perfecta per a qualsevol estança, menjador, 

cuina, oficina... Mides: 43 x 49 x 85 cm. 

LLIURAMENT IMMEDIAT

199€
Butaca relax

NILO

AL MES:  4,31€*

Butaca relax amb palanca per 
empènyer entapissada amb tela 

de color gris.
Mides: 71 x 93/133 x 96/101 cm. 

Compra’l online a 
www.tuco.net

Compra-la online a 
www.tuco.net

Sofà llit Eiffel disponible en diversos colors

Sofá llit de
obertura clic-clac

nou



La meva sala d’estar amb molt d’style! 

Decora la teva sala d’estar.
Màxim estil, mínim preu.

El conjunt apilable REMO es compon d’un moble per a TV, un 
moble ampoller, una vitrina per penjar i una prestatgeria amb 
paret posterior. El completa una llibreria apilable amb gran 
capacitat d’emmagatzematge, en una actual combinació de roure 
i blanc. Mides: 293 x 41,5 x 200 cm d’alt. Llums LED no incloses.

Com jo!

299€

COMPOSICIÓ SALA D’ESTAR

REMO

AL MES:  
6,48€*

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra-la online a
www.tuco.net



La meva sala d’estar amb molt d’style! 
Extres i més extres!
Chaise-longue Tempo

499€
CHAISE-LONGUE

TEMPO

AL MES:  
10,81€*

LLIURAMENT IMMEDIAT

Cadira de menjador entapissada

AL MES:  
0,84€*

39€
Per només...

Cadira de menjador entapissada en color gris, 
blanc, negre o caputxino. Mides: 39 x 44 x 100 cm. 

Compra-la online a
www.tuco.net

Compra-la online a
www.tuco.net

Chaise longue de 250 cm. amb entapissat Mali 
37 gris segons foto (consultar altres entapissats 
i colors). D’estil jove, simple i amb tots els extres. 
Seients lliscants, respatllers reclinables, bagul 
hidràulic sota la chaise-longue i tres pufs extres al 
braç llarg. I el millor de tot: comoditat garantida!

INCLINABLES LLISCANTS BAGUL 3 PUFS

Seu, estira’t, reuneix-te amb els amics, desa-hi coses…
infinites possibilitats.



Sofá Seatle... ¡A todo color!
Sofà de 135 cm. Seients, respatllers i braços 
desenfundables. Entapissat que repel·leix l’aigua 
en diversos colors. Si tens problemes d’espai, les 
seves dimensions reduïdes faran que també sigui 
la solució perfecta, i al millor preu del mercat.

SOFÁ DE 170 CM. 199€ 
149€

SOFÀ DE 135 CM.

SEATLE

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra’l online a 
www.tuco.net

AL MES:  3,23€*

Taula auxiliar. 
Mides: 34 x 34 x 39 cm. 
Disponible en color blanc o negre. 

19€
Tauleta auxiliar ULOT

AL MES:  0,41€*
Compra-la online a
www.tuco.net

 COLORS
PER A TOTS ELS GUSTOS

nou



Sofá Seatle... ¡A todo color!

Benvingut al teu nou sofà!
Sofà de 3 places Dada...

Nova col·lecció Denmark
Nova col·lecció nòrdica en acabat roure i negre. Taula de centre 
amb 2 calaixos laterals i buit central: 106 x 35,2 x 50,1 cm. 
Aparador de 3 portes i buit amb prestatges: 160,7 x 73,3 x 43,9 cm. 

109€

APARADOR

DENMARK

69€

TAULA CENTRE

DENMARK

Compra’ls online a 
www.tuco.net

LLIURAMENT 
IMMEDIAT

299€
SOFÀ DE 3 PLACES 

DADA

Exclusiu sofà de disseny de 3 places. Mides: 190 x 84 x 80 cm. Entapissat en gris antracita.

AL MES:  2,36€*

AL MES:  1,49€*

AL MES:  
6,48€*

Compra’l online a 
www.tuco.net

nou



Jo sóc de Lars...

86€
CAPÇAL

RAWI

139€

CALAIXERA

ARION

55€

TAULETA

ARION

69€

PRESTATGERIA

ERIX

Dormitori jove a preu fàcil
Modern dormitori amb capçal entapissat i auxiliars exclusius. Capçal: 
155 x 100 x 8 cm. Tauleta 2 calaixos: 46 x 35 x 49,5 cm. Calaixera 3 
+ 2 calaixos: 79 x 40 x 80 cm. Capçal disponible en diversos colors. 
Prestatgeria escala blanca: 63 x 40 x 180 cm.

AL MES:  
1,86€*

AL MES:  
1,19€*

AL MES:  
3,01€*

AL MES:  1,49€*

TAULETA, CALAIXERA I PRESTATGERIA
AMB LLIURAMENT IMMEDIAT

339€
CAPÇAL + 2 TAULETES 

LARS

Modern dormitori en roure i gris. Capçal combinat de fusta i entapissat. Llums led incloses 
en el preu. Mides: 268,4 x 41,1 x 135,5 cm. 

Compra’ls online a 
www.tuco.net

Compra’l online a 
www.tuco.net

AL MES:  7,34€*

LLIURAMENT IMMEDIAT

nou

NOU DORMITORI DE MATRIMONI LARS

LLUMS
LED

INCLOSES



NORWAY
Nou armari 

Disseny d’última tendència, amb potes en angle 
d’estil nòrdic i serigrafia en tons pedra. És 
perfecte per a dormitoris moderns.
Espai, disseny i preu. Una combinació perfecta 
d’emmagatzematge i decoració.

Nou armari amb 3 portes i 2 calaixos.
Mides: 154,3 x 55 x 190 cm.
Acabat color roure shannon i icecube.

199€
Per només...

Compra’l online a 
www.tuco.net

AL MES:  
4,31€*

Nova col·lecció per a dormitori laminat en 
toscana, blanc alps i basalt. 
Capçal i tauletes: 204 x 34 x 91 cm. 
Calaixera: 61 x 40 x 109 cm. 
Armari de 2 portes: 150 x 63 x 200 cm. 129€

CAPÇAL + 2 TAULETES

TOSCANA

269€

ARMARI

TOSCANA

99€

CALAIXERA

TOSCANA

AL MES:  
2,79€*

AL MES:  2,14€*

AL MES:  
5,83€*

Compra’ls online a 
www.tuco.net

nou

nou

Doncs jo de Toscana!
NOU DORMITORI DE MATRIMONI TOSCANA

CAPÇAL, TAULETES I CALAIXERA 
AMB LLIURAMENT IMMEDIAT



Per dormir, jugar... i somiar
Llit infantil, disseny tenda. Acabat en blanc perla i taupe.
Mides: 220,2 x 140 x 113,3 cm. 

Compra-la online a
www.tuco.net

AL MES:  
5,39€*

249€
LLIT INFANTIL

INDIAN

LLIURAMENT IMMEDIAT

Nou programa juvenil amb ampli especejament. Acabat en hibernian i blau. Armari racó: 136,5 x 87,5 x 238,5 cm. Llit niu 2 llits: 200,4 x 100 x 
58 cm. Taula estudi: 135 x 51 x 76,8 cm. Calaixera amb rodes: 50,1 x 40 x 46,3 cm. Preu calaixera: 59 €. Cub paret: 33 x 25 x 33 cm. Prestatge 
paret: 100 x 24,5 x 3 cm. Preu 2 cubs + 2 prestatges paret: 129 €
Disponible en diversos colors.

119€

TAULA ESTUDI

RIDEL

AL MES:  
2,58€* 399€

ARMARI RACÓ

RIDEL

AL MES:  
8,64€*

169€

LLIT NIU

RIDEL

AL MES:  
3,66€*

Compra’ls online a 
www.tuco.net

2
LLITS

nou

nou



és genial!
239€

COMPACTE 2 LLIT
 + CALAIXOS

CURLY

AL MES:  
5,18€*

149€
ARMARI 2 PORTES

CURLY

AL MES:  
3,23€*

Nou juvenil acabat blanc line i basalt. Compacte 2 llits + 4 
calaixos: 198 x 96 x 69 cm. Armari: 90 x 52 x 200 cm.

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra’ls online a 
www.tuco.net

69€

CADIRA D’ESTUDI

ROBERT AL MES:  
1,49€*

Cadira d’estudi amb braços, giratòria i elevable amb pistó.
Mides: 60 x 60 x 109/118 cm.
Entapissat amb teixit 3D color blau, verd o negre.

Com nosaltres!

Compra-la online a
www.tuco.net

LLIURAMENT IMMEDIAT

El nostre juvenil...

2
CAMAS Y

4 CAJONES

nou



Digues-me com ets i et diré
què matalàs
vols

Especialment recomanat per als tuquers més dormilegues i exigents

AL MES:  
7,78€*

359€
MATALÀS + CANAPÈ

DE 135x190 cm.

SUPERPACK
ESTALVI de 135 cm.!

Matalàs + canapè elevable

Canapè ASIA. Tapa amb somier de làmines. El bagul ofereix un gran espai (± 25 
cm) d’emmagatzematge: el millor lloc per guardar mantes, roba de llit i roba d’altres 

temporades. És transpirable i disposa d’un sistema d’obertura perllongada. Mides:
135 x 190 cm. Disponible en altres mides. PREU INDIVIDUAL: 189 €

Matalàs GELFORM. Encoixinat en viscogel, nucli de HR d’alta densitat. Disposa de doble cara, una per suportar millor la calor, amb un 
teixit altament transpirable, i l’altra per contrarestar millor el fred, en un teixit 3D encoixinat amb escuma perfilada. Mides: 135 x 190 

cm. Alçada ± 24 cm. Disponible en altres mides. Presentació enrotllat. PREU INDIVIDUAL: 219 €

LLIURAMENT IMMEDIAT
Compra’ls online a 
www.tuco.net

zzz

Tuquers moguts, exigents, dormilegues, 
estalviadors, grans o petits... Descobreix al 
Bloc de Tuco el manual tuquero per triar el 
matalàs apropiat.



Especialment recomanat per a tuquers estalviadors i petits terratrèmols

Especialment recomanat per a tuquers moguts que dormen en parella

Especialment recomanat per als tuquers que s’han de cuidar

SUPERPACK ESTALVI de 90 cm.!
Matalàs + somier + coixí

Matalàs ANTÁRTIDA. Matalàs de 90 x 190 cm.
Ergonòmic i anatòmic, amb nucli HR d’alta densitat.

Alçada ± 15 cm. Disponible en altres mides. Presentació enrotllat.

Somier EUROPA. Somier de lames de fusta de 90 x 190 cm. Bastidor de tub 
d’acer. Potes no incloses. Disponible en altres mides.

Coixí NUBE. Coixí de fibra de 90 cm. Disponible en altres mides.

LLIURAMENT IMMEDIAT

AL MES:  
2,14€*

99€
MATALÀS +

SOMIER + COIXÍ
per llit de 90 x 190 cm.

Base entapissada SIL. Entapissada amb teixit 3D transpirable. Disponible 
en negre o blanc. Estructura interior de tub d’acer i sistema de ventilació. 
Mides: 135 x 190 cm. Disponible en altres mides. Potes no incloses.

Matalàs TOTEM. Nucli de molles 
ensacades que proporciona descans de 
manera individual. Regulador tèrmic i 
tractament bactericida. Mides: 135 x 190 
cm. Alçada ± 31 cm. Disponible en altres 
mides.

Compra’ls online a 
www.tuco.net

LLIURAMENT IMMEDIAT

299€

MATALÀS DE 135 cm.

TOTEM

AL MES:  
6,48€*

89€

BASE ENTAPISSADA
DE 135 cm.

SIL

AL MES:  
1,93€*

Compra’ls online a 
www.tuco.net

Aquest conjunt et proporcionarà el descans especial que 
necessites. Està format per:

Matalàs amb nucli fabricat amb dos compostos, un a la base 
d’escuma de 28 kg/m3 de densitat i 16 cm de gruix i un altre 
enganxat a aquest, de viscoelàstica de 50 kg/m3 de densitat 

i 4 cm de gruix. Teixit Stech d’alta protecció gràcies al seu 
tractament de tecnologia de control d’insectes TM, repel·lent de 

mosquits i insectes en general, d’alta activitat antiàcars.

Somier amb bastidor en tub d’acer rectangular reforçat de 50 x 
20 mm. Acabat en pintura Epoxi microtexturada amb tractament 
antioxidant. Sistema de lames de fusta de faig i bedoll vaporitzat 

de 38 x 8 mm en grups de dues unitats. Subjecció de les lames 
mitjançant ròtules de cautxú d’alta suspensió. Nova generació 

amb reguladors de fermesa a la zona lumbar. Motor homologat 
per la CEE, mecanisme de volta 0. Bateria d’emergència.

SUPERPACK ESTALVI SALUT! 
Matalàs + somier articulat a motor

399€

CONJUNT DE 90 cm.

TITÁN

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra’l online a 
www.tuco.net

AL MES:  
8,64€*



moble jove, preu fàcil

Tuco es reserva el dret de fixar la quantitat màxima de compra per article a aquelles persones que d’acord amb l’Art. 1r de la Llei general dels consumidors i usuaris, sense constituir-se en destinataris finals, adquireixin, emmagatzemin 
o consumeixin béns o serveis per tal d’integrar-los al procés de producció, transformació, comercialització o presentació a tercers. Objectes de decoració i/o ornaments fotogràfics no inclosos a les ofertes. Transport i muntatge no 
inclosos en el preu. Tots els preus d’aquest fullet porten l’IVA inclòs. * Mensualitat mínima 12 €. Exemple de finançament per a 1.000 € en 60 mesos, sense comissió de formalització, mensualitat 21,66 €. Import total a terminis 1.300 
€. TIN 10,85 % TAE 11,41 %. Oferta subjecta a la prèvia autorització de l’entitat financera un cop estudiada la documentació aportada i després de la signatura del contracte. Lliurament immediat: màxim 10 dies. Si per qualsevol 
causa algun article no està disponible, se n’oferirà un altre de característiques similars. Consulta l’estoc disponible amb els nostres venedors. TUCO és una marca registrada de REY PLUS S.L.U. amb C.I.F. B-50754555, Avda. Manuel 
Rodríguez Ayuso, 2 (C/ Pilar Miró, 17)  50012 Zaragoza.

89€

ESCRIPTORIMULTIPOSICIÓ
ADAPT

Estudies o treballes?
La tornada a la feina, a les oposicions, als estudis,
a les teves aficions... Amb la taula d’estudi ADAPT,
ara és més fàcil que mai.

Taula d’escriptori multiposició. Adaptable a 4 possibles posicions segons les teves necessitats. Mides: 120 x 77 x 74 cm. Acabat blanc artik. 

LLIURAMENT IMMEDIAT

Compra-la online a
www.tuco.net

ESCRIPTORI ADAPT
S’adapta a qualsevol espai

nou

www.tuco.net

AL MES:  
1,93€*


