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výhodné cenynadchnout zákazníky

perfektní servis prvotřídní kvalita

obchodních domů
ve 12 zemích

 320

zaměstnanců

 25.700

roční obrat

 5,1 mld. �

Od malé truhlářské dílny až po jedno-
ho z největších prodejců nábytku  
na světě

Dnes působí skupina XXXLutz ve 12 ze-

mích Evropy, kde provozuje více než 

320 obchodních domů s nábytkem. 

Přes 25 700 zaměstnanců po-

souvá společnost XXXLutz mezi 

významné evropské zaměst-

navatele. Pro pokračová-

ní rozvoje společnosti 

XXXLutz jsou naši za-

městnanci, zákaz-

níci a obchodní 

partneři dů-

ležitější než 

kdy dříve.

Příběh úspěchu společnosti XXXLutz se začal psát před více než 70 lety v hor-

norakouském Haagu u Hausrucku. Gertrude Seifert, rozená Lutz, zde založila 

firmu na výrobu nábytku. Důraz byl kladen na kvalitu, precizní ruční práci 

a pěkný vzhled. V roce 1973 začala expanze, která pokračuje do dneš-

ních dní. Počet zaměstnanců a zvyšující se počet nových obchodních 

domů potvrzují naši XXXL velikost na trhu. Úspěšný obchodní mo-

del, který je založen na principech nadšení zákazníků, prvotřídní 

kvality, perfektních služeb a nízkých cen, tvoří základ rozvoje 

společnosti. 

Se sluncem v ♥ společně číslem 1. Každý zaměstna-

nec v XXXLutz plní své každodenní úkoly s nasazením, 

radostí a vytrvalostí a snaží se být nejlepší ve svém 

oboru nejen pro firmu, ale především pro zákazníky.

Je to jednoduché, čím spokojenější jsou zákazníci, tím 

úspěšnější je společnost XXXLutz. Zaměřujeme se na 

přání a požadavky našich zákazníků a trvale podporu-

jeme rozvoj svých zaměstnanců, kteří společně vytvá-

řejí úspěch firmy. Mezi nejlepší v oboru nás posouvají 

naše 4 principy úspěchu:

— vynikající poměr cena & výkon 

—  široký výběr kvalitního sortimentu

—  příjemná atmosféra vládnoucí v našich 

obchodních domech

—  odborné poradenství, prozákaznický pří-

stup, online prodej.

TRADICE DLOUHÁ 
VÍC NEŽ 70 LET 

NAŠE 
FILOZOFIE

31. října 1945 založila Gertrude Seifert, rozená Lutz, firmu na výrobu nábytku 
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xxxlutz.cz 
kariera@xxxlutz.cz

Naše obchodní domy nabízí svým zákazníkům 

široký a kvalitní výběr nábytku a bytových 

doplňků. Interiérový design navrhujeme 

v různých stylech, materiálech a v ce-

nově dostupném sortimentu. U nás 

si vyberou studenti, mladé rodiny 

i nejnáročnější zákazníci. 

SORTIMENT 
 XXXLUTZ –  

JEDNODUŠE NADŠENÍ 
A ROZMANITOST

Jsme experti na plánování kuchyní, obývacích 

pokojů, ložnic i malého nábytku. Našim zákaz-

níkům také rádi nabídneme poradenství jak za-

řídit domov stylově a útulně, na co si dát pozor 

při výběru sedací soupravy, zda zvolit raději 

boxspringovou či klasickou postel nebo jak pe-

čovat o dřevěný nábytek.

Nabídka obchodních domů XXXLutz je skutečně ši-

roká. Dbáme na pestrý výběr sedacích souprav, po-

hodlných pohovek s vhodnými konferenčními stolky 

i šatních skříní s bohatým úložným prostorem. Při 

plánování nábytku i kuchyní si zákazníci vyberou  

z široké palety barevných kombinací. Naše obchodní 

domy nabízí také velký výběr bytových doplňků. Zác-

lony, závěsy, svítidla, bytový textil,  podlahy, koberce 

a potřeby pro domácnost uzavírají tuto XXXL širokou 

nabídku sortimentu.
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XXXL 
SVĚT 
BYDLENÍ 
Nábytek a bytové doplňky v XXXLutz obchodních domech jsou profesio-

nálně prezentovány. Náš odborný tým se snaží inspirovat zákazníky těmi 

nejnovějšími trendy v oblasti interiérového designu a ukázat zákazníkům, 

jak si mohou stylově zařídit své domovy.

Zážitek z nakupování

Každá návštěva obchodního 

domu je velkým zážitkem. Zákazníci 

sem přichází nasát příjemnou atmo-

sféru, pohodlně si nechat naplánovat 

svou kuchyni nebo koupelnu, vybrat si ná-

bytek a bytové doplňky dle těch nejnovějších 

trendů a svou návštěvu mohou zakončit příjem-

ným posezením v naší XXXL restauraci s dětským 

koutkem pro malé ratolesti.

Věrnostní program 

XXXL hit karta 

XXXL hit karta je náš věrnostní program pro zákazníky. Ti díky němu dostávají pra-

videlně výhodné nabídky, slevové poukazy, poukázky do restaurace a tzv. roční bonus. 

Každý nákup se připisuje na účet hit karty. Začátkem každého následujícího roku obdrží 

majitelé XXXL hit karty svůj atraktivní bonus.

 Nábytkářská asociace GIGA International

Díky síti prodejců GIGA International může společnost XXXLutz a její partnerské společnosti nabídnout svým 

zákazníkům bezkonkurenční poměr cena/výkon. GIGA International je největší a nejinovativnější evropská 

nákupní asociace v oblasti nábytku a bytových doplňků. 



XXXL EXPANZE  
V EVROPĚ

Ročně otevře skupina XXXLutz v průměru šest nových obchodních domů s nábytkem. V Rakousku 

se aktuálně nachází 45 XXXLutz obchodních domů, které jsou doplněny o 52 poboček Möbelixu  

a 16 Mömaxu. Na německém trhu provozuje skupina 48 XXXLutz obchodních domů a 42 pobo-

ček Mömaxu. Významným krokem skupiny do Východní Evropy bylo otevření pobočky Möbelix  

v roce 2007. V roce 2015 následovalo Bulharsko, 2018 Rumunsko, 2019 Srbsko, a ve stejném 

roce převzala skupina XXXLutz 22 obchodních domů Kika v České republice, na Slovensku, 

v Maďarsku a Rumunsku. Od založení v roce 1945 v Rakousku se skupina XXXLutz v Ev-

ropě neustále rozšiřuje a v současné době ji tvoří více než 320 otevřených poboček.
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ZAMĚSTNANECKÝ RŮST 1977 AŽ 2020

Dynamický růst vytváří každoročně mnoho pracovních míst 

pro zaměstnance na plný i částečný úvazek. Jsme hrdí na 

rozmanitost našich zaměstnanců a jsme připraveni je nadále 

podporovat. Naším cílem je vytvářet rovné příležitosti pro 

všechny zaměstnance bez pohledu na jejich pohlaví, věk, 

národnost i náboženské vyznání.

mömax Innsbruck

XXXLutz LiberecXXXLutz Černý Most

Růst XXXLUTZ obchodní skupiny
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OBRATOVÝ RŮST 1977 AŽ 2020

Skupina XXXLutz za poslední tři desetiletí neustále rostla, 

daleko nad rámec ekonomického vývoje díky jedinečné 

orientaci na zákazníka. V roce 2020 patřila skupina XXXLutz 

k jednomu z největších řetězců s nábytkem ve světě, přičemž 

její tržby dosáhly více než 5,1 miliardy eur.

XXXLutz Česká republika 
a Slovenská republika

Möbelix BrnoMöbelix Praha XXXLutz Plzeň

PRAHA

OSTRAVA

BRNO

OLOMOUC

LIBEREC

BRATISLAVA

NITRA

BANSKÁ BYSTRICA

POPRAD

XXXLutz

již 10x
v ČR

XXXLutz

již 5x
v SR



XLCZ Nábytek s.r.o.
Pražská 135
251 01 Čestlice
Česká republika
 
kariera@xxxlutz.cz
www.xxxlutz.cz


