Tavo Kalėdų magija
WARM HUG

pagalvės ir užkloto
komplektas

-50 %
Ieškokite 26 psl.

Žaisk ir
laimėk iškart!
Nutribullet

Comfort

Ieškokite 54 psl.

Ieškokite 42 psl.

raudonas trintuvas,
600 W

SUTAUPYK
ITE

40 €

žieminiai batai

-50 %
Ieškokite 3 psl.

www.topshop.lt

8 5 219 7093

Pasiūlymai galioja iki 2019 01 01.

Turinys
Mieli klubo nariai,
mieli klientai,
artėjančių Kalėdų nuotaiką dažniausiai
pajuntame vos tik didieji prekybos centrai
ir parduotuvių virtinos suskumba pasipuošti šventinėmis
dekoracijomis. Vis dėlto tikrasis laukimas ir nuoširdus
džiaugsmas visada prasideda namuose. Nupintas advento
s,
vainikas, stebuklingas eglutės kvapas, pakuojamos dovano
tampa
tai
visa
–
ynai
gardum
kitokie
ir
iai
imbieriniai sausain
ruožtu
tikra magija, kuri lydi iki pat didžiųjų švenčių. Mes savo
ą, kurį
pasistengėme sukurti išskirtinį, magišką kalėdinį katalog
liomis
patrauk
ir
bet
is,
atributa
ais
šventini
tik
ne
ėme
papuoš
įsitaisyti
nuolaidomis bei išskirtiniais pasiūlymais. Kviečiu jaukiai
s idėją
ir pavartyti katalogą – jame rasite tikrai ne vieną dovano
sau ir artimiesiems.
ir
Taip pat noriu Jus pasveikinti artėjančių švenčių proga
palinkėti šilto ir gražaus laukimo, jaukaus Kūčių vakaro,
smagaus Kalėdų ryto ir laimingų Naujųjų metų. Ačiū, kad
gražiausioms šventėms ruošiatės kartu su mumis!
Gražių artėjančių švenčių linkėdama
Aušra Truncaitė,
Spaudos projektų vadovė

Namai

4 psl.

Avalynė ir
laisvalaikis

40 psl.

Sportas,
grožis ir
sveikata

44 psl.

Mada

52 psl.

Virtuvė

54 psl.

Kainų vaizdavimas
PAPILDOMA GARANTIJA tai saugumas ilgam laikui!
Prie kiekvienos prekės, kuri gali turėti
papildomą garantiją, rasite šį ženkliuką:

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Kad būtų lengviau suprasti, čia
pateikiamas trumpas kainų
vaizdavimo paaiškinimas.
Visos įprastos kainos nurodytos
tamsia spalva.

29,90 €

Jūs gavote šį katalogą, nes sutikote, jog UAB „Studio moderna“ tvarkytų
jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir susisiektų su jumis
pateikdama informacijos apie asmeninius pasiūlymus, naujas prekes, renginius
el. paštu, telefonu, spausdinta reklama (katalogais) ir / arba SMS žinutėmis. Jūsų
duomenys bus naudojami tol, kol turėsime jūsų sutikimą, kurį bet kada galite
atšaukti paskambinę telefonu 8 800 01 415 arba parašę el. paštu ccd.lt@studiomoderna.com. Jūs taip pat galite atšaukti sutikimą naudoti jūsų duomenis,
reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti, uždrausti perduoti duomenis tretiesiems
asmenims. Kilus klausimų kreipkitės el. paštu ccd.lt@studio-moderna.com.
Pasiūlymai galioja iki 2019 m. sausio 1 d., jei šalia pasiūlymo nenurodyta
kitaip. Prekių ir dovanų skaičius ribotas! Į kainą neįskaičiuotos pristatymo
išlaidos. Nuolaidos nesumuojamos su kitomis nuolaidomis ir dovanomis. Jei
kataloge esančios kainos nesutampa su kitose prekybos vietose nurodytomis
kainomis, vadinasi, tai — spaudos klaida. Katalogo platintojas UAB „Studio
moderna“, Žalgirio g. 135, Vilnius.
Daugiau informacijos www.topshop.lt.

Taip vaizduojama sumažinta
kaina, čia nubraukta kaina yra
įprasta UAB „Studio moderna“
taikoma prekės kaina, nenubraukta - kaina po taikomos nuolaidos.
29,90 €

14,90 €

Mėlynomis kainomis
pažymėti specialūs
pasiūlymai mūsų „Penkių
žvaigždučių“ klubo nariams.

27,92 €

Gera būti namuose

Didysis Kalėdų
žaidimas
Įsigykite prekių TOP SHOP, gaukite specialią
kortelę, nutrinkite ją ir laimėkite iškart!

Žaisk ir laimėk iškart!
1 Nutrinkite kortelės

apsauginį sluoksnį ir
sužinokite savo nuolaidą: -20%

-30%

-50%

2 Kataloge ieškokite prekių, pažymėtų jūsų laimingu

simboliu, ir pasinaudokite išskirtinėmis nuolaidomis
joms įsigyti.

3 Skambinkite

KAINŲ VAIZDAVIMO
PAAIŠKINIMAS:

8 5 219 7093 ir pasakykite vadybininkui

Įprasta kaina

savo kodą, kurį radote nutrynę apsauginį sluoksnį.

40,00€
20,00€

4 Įsigykite prekių su išskirtinėmis nuolaidomis!
5 Net 100 laimingųjų nutrynę iškart laimės vien-

kartinį 150 € vertės ŠILDYMO APMOKĖJIMĄ!*

Nedelskite! Prekių skaičius ribotas!

*Žaidimo taisykles rasite
www.topshop.lt.
Žaidimo nuolaidomis taip pat
galite pasinaudoti Top Shop,
Dormeo ar Dormeo Home
parduoptuvėse bei internetinėje
svetainėje www.topshop.lt.

Zoom Vision
didinamieji akiniai

Aloe Vera Classic
pagalvė

Copperlux
Cook’n’Bake
puodas su priedais

Prekę rasite 39 psl.

Prekę rasite 21 psl.

Prekę rasite 69 psl.

19,90€
15,92€

29,90€
20,93€

Kaina su
išskirtine
nuolaida

34,90€
17,45€

8 5 219 7093

3

Namai
Puikiai suprantame, kad čiužinys –
vertinga kokybiško miego investicija.
Pasirinkę DORMEO galite būti ramūs,
kad jūsų poilsiu jau pasirūpinta. Ir
ne tik juo – kiekvienam, įsigijusiam
čiužinį, DORMEO dovanoja nemokamą
pristatymą, užvalkalo skalbimą ir
komercinę garantiją net iki 15 metų.
* Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt

DORMEO čiužinius rekomenduojame tiesti ant grotelių, jos leidžia orui laisvai cirkuliuoti, todėl čiužinys
išlieka sausas ir gaivus.

Compact Flex
grotelės
• 28 beržinės lentjuostės,
sutvirtintos lanksčiais guminiais
laikikliais.
• 5 dvigubos centrinės lentjuostės,
kurių kietumą galima reguliuoti.
• Skirta žmonėms iki 130 kg.

Aukštis – 5 cm.
Yra įvairių matmenų.
nuo

4

2
MET

GARANTIJA

Su patvariu
mediniu rėmu.

84,90 €

www.dormeo.lt

Ų

Clip Flex
grotelės
• 28 beržinės lentjuostės,
sutvirtintos lanksčiais guminiais
laikikliais.
• 4 dvigubos centrinės lentjuostės,
kurių kietumą galima reguliuoti.
• Skirta žmonėms iki 130 kg.

Aukštis – 4 cm.
Yra įvairių matmenų.
nuo

54,90 €

2

METŲ

GARANTIJA

Gera būti namuose

Airinė Juodrytė ir Sergej Moslobojev

REKOMENDUOJA:

„Tobulas čiužinys – toks, nuo kurio pakyli
kupinas naujų jėgų. Mes žinome, kad
geriausia dovana – geras miegas.“

1

Fresh Prima
čiužinys

2
3

Tobula atrama ir komfortas visai šeimai!
Trys skirtingi čiužinio sluoksniai užtikrina
išskirtinį patogumą, o kruopščiai parinktos
medžiagos – ilgaamžiškumą.

Minkštas

Vidutinio
kietumo

2 cm storio „Memory“
medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

4

10 cm „Ecocell “
medžiagos

AS

PR

299,90 €

Kietas

18 cm

10 cm

IŠBANDYMO
GARANTIJA

I N G® “ T E C

H

®

Yra įvairių matmenų.
nuo

JA

3 cm „Octaspring®“
skyruoklių

30 NAKTŲ

OGI

3

LAIDESNIS

ORUI

OL

3 cm „Ecocell®“
medžiagos

N

2

OVATYVI
IN

T

Puikiai prisitaiko prie kūno!

1

„OC

• „Octaspring®“ spyruoklės tobulai prisitaiko
ir užtikrina nuolatinę oro cirkuliaciją.
• 3 komforto zonos.
• 4 rankenos šonuose, kad čiužinį būtų
patogu pernešti.
• Skalbiamas užvalkalas.

4

2
2 cm
cm

3 cm

Norėdami
užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą naudokite
apsauginį užvalkalą.
Jų rasite 9 psl.

8 5 219 7093
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Namai

1

2

iMemory S Plus čiužinys
Komfortas, sukurtas jums. Jums abiems!

3

Pirmasis 100 % prie Jūsų poreikių prisitaikantis čiužinys.
Tobulas sprendimas nežinantiems, koks čiužinys jiems
tinkamiausias, ar poroms, turinčioms skirtingų poreikių.

Vidutinio
kietumo

Kietas

1

2 cm storio „Memory“ medžiagos
sluoksnis čiužinio užvalkale

2

Minkštesnis „Ecocell®“
medžiagos sluoksnis

3

S formos „Octaspring®“
spyruoklių sluoksnis
Kietasis „Ecocell®“ medžiagos
sluoksnis

PR

OGI

IŠBANDYMO
GARANTIJA

OL

AS

30 NAKTŲ

JA

LAIDESNIS

ORUI
N

4

OVATYVI
IN

T

Minkštas

4

„OC

• 4 kietumo ir 2 atramos lygiai,
leidžiantys atrasti sau
tinkamiausią miegojimo būdą.
• Vartomas pagrindas su 3
komforto zonomis.
• Hipoalerginis – apsaugotas
nuo bakterijų, dulkių erkučių ir
nemalonių kvapų.
• Orui laidus „Octaspring®“
spyruoklių sluoksnis padeda
užtikrinti tinkamą čiužinio higieną.

I N G® “ T E C

H

Tai tarsi vienu metu turėtumėte 8 čiužinius! Vartydami pagrindą galite
pasirinkti kietesnę pusę (mėlyną) ar minkštesnę (oranžinę), pasirinkti
norimą S formos „Octaspring®“ sluoksnio atramą ir dar daugiau
komforto suteikti su užvalkale esančiu „Memory“ medžiagos sluoksniu.

*Yra įvairių matmenų.
nuo

nuo

6

1

329,90 €
263,92 €

20 cm

www.dormeo.lt

2 cm

2

Gera būti namuose

4

iMemory Silver čiužinys

1

Skirtingi poreikiai - vienas čiužinys!
Čiužinį sudaro dvi dvisluoksnės dalys, tad
abu partneriai gali pasirinkti sau patogią pusę
ir miegoti ant nevienodo kietumo pagrindo
toje pačioje lovoje.
• Patobulinta „iMemory“ medžiaga užtikrina
tinkamą temperatūros reguliavimą.
• 4 skirtingo kietumo lygiai (minkštas,
vidutinio kietumo, kietas, labai kietas).
• 3 komforto zonos.
• Neperduoda judesių.
• Partneriai gali individualiai pasirinkti
čiužinio kietumą.

2
3

1

2 cm storio „iMemory“ medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

2

7,5 cm „Ecocell®“ medžiagos (minkštoji pusė)

3

7,5 cm „Ecocell®“ medžiagos (kietoji pusė)

4

„CleanEffect®“ ir sidabru dengtas pluoštas
1
2

3
Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

minkštumo
zonos

Yra įvairių matmenų.
nuo

289,90 €

18 cm

7,5+7,5
cm

2 cm

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
GARANTIJA

Norėdami
užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą naudokite
apsauginį užvalkalą.
Jų rasite 9 psl.

8 5 219 7093

7

Namai

8

www.dormeo.lt

Gera būti namuose

Lovoje praleidžiate net trečdalį
gyvenimo, todėl labai svarbu
pasirūpinti miego paviršiaus higiena
ir apsaugoti čiužinį nuo alergenų,
dulkių erkučių, skysčių, drėgmės
ir dėmių. Pastarieji dalykai gali ne
tik sutrumpinti čiužinio naudojimo
laiką, bet ir tapti prastesnės poilsio
kokybės priežastimi.

Total apsauginis čiužinio užvalkalas
• Viršutinė užvalkalo pusė visiškai nelaidi skysčiams,
tačiau laidi orui.
• Apsaugo čiužinį nuo nešvarumų, maisto
likučių, skysčių.
• Užsegamas užtrauktukais.
• Tinka 16–24 cm aukščio čiužiniams.
nuo

24,90 €

nuo 17,43

-30%

€

Fresh apsauginis čiužinio užvalkalas
• Atstoja paklodę ir apsauginį užvalkalą.
• Poliuretano sluoksnis užvalkale saugo čiužinį nuo
skysčių ir dėmių.
• Užvalkalo viršus iš medvilnės, todėl švelnus,
malonus ir laidus orui.
• Su elastine juostele, todėl neslysta nuo čiužinio.
• Tinka iki 33 cm aukščio čiužiniams.
nuo

19,90 €

nuo 13,93

-30%

€

Aloe Vera apsauginis čiužinio užvalkalas
• Užvalkalas papildytas alavijų ekstraktu, todėl yra
nepaprastai švelnus.
• Poliuretano sluoksnis nepraleidžia skysčių, tačiau
yra laidus orui.
• Su 4 elastinėmis juostelėmis.
• Tinka iki 33 cm aukščio čiužiniams.

nuo

16,90 €

nuo 11,83

-30%

€

8 5 219 7093
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Namai

2

Aloe Vera Plus ir Aloe Vera
čiužiniai
Nugaroms, mėgstančioms tvirtą atramą

1

Minkštas

Vidutinio
kietumo

1

14 cm arba 16 cm
„Ecocell®“ medžiagos
sluoksnis

2

2 cm storio čiužinio
užvalkalas, impregnuotas
alavijų ekstraktu

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
GARANTIJA

Kietas

ALOE VERA PLUS

nuo

229,90 €

18 cm

ALOE VERA

nuo

209,90 €

16 cm

10

ytas a
la

valkalas p
Už

• „Ecocell®“ medžiagos pagrindas yra aukštos kokybės
naujos kartos medžiaga, puikiai prisitaikanti prie kūno,
leidžianti orui laisvai cirkuliuoti ir padedanti išlaikyti
taisyklingą stuburo padėtį.
• 4 rankenos šonuose, kad čiužinį būtų patogu pernešti.

ild
ap

ų ekstraktu
vij

Čiužiniai svajojantiems apie gaivų ir ramų miegą.
Užvalkalas impregnuotas alavijų ekstraktu, tad yra
švelnus net jautriai odai, o tvirta atrama padeda išlaikyti
natūralią bei taisyklingą stuburo padėtį.

www.dormeo.lt

14 / 16 cm

Yra įvairių matmenų.

Norėdami
užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą naudokite
apsauginį užvalkalą.
Jų rasite 9 psl.

Gera būti namuose

Futon 3in1
sulankstomas čiužinys

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Sužavėkite savo svečius
komfortiško gyvenimo naujiena!
Net trys funkcijos: papildomas
antčiužinis, kavos stalelis ir pufas.
• Praktiškas sprendimas nedidelei
gyvenamąjai erdvei, vaikų
kambariui ar atvykus svečiams.
• Pagrindas pagamintas iš
aukštos kokybės „Ecocell®“
medžiagos, kuri suteikia tvirtą
atramą miegant.
• Nuimamas ir skalbiamas
užvalkalas.
Matmenys:
65 x 195 x 12 cm.

99,90 €
Vietoje stalelio

69,93 €

Naudokite kaip pufą

Lengvai sulankstomas

Futon 3in1 sulankstomo čiužinio užvalkalas

17,90 €

• Dekoratyvus užvalkalas yra pasiūtas iš švelnios
medžiagos ir yra skirtas apvilkti sulankstytą čiužinį.
• Apatinė užvalkalo dalis padengta neslystančiais
taškeliais.

Autumn&Winter
minkštasis čiužinio paklotas
Puikus pasirinkimas tiems, kurie nori miegoti ar ilsėtis ypač
patogiai. Sunku ir įsivaizduoti dar minkštesnį miego paviršių
nei šis DORMEO minkštasis paklotas. Užtieskite ant čiužinio
ar antčiužinio ir šis taps gerokai minkštesnis ir patogesnis.
•
•
•
•
•

-50%

Ypač purus ir minkštas, todėl suteikia papildomo komforto.
Paprasta pritvirtinti: kampuose yra 4 juostelės.
Suteikia aukščio čiužiniui ar antčiužiniui.
„AirX System“ medžiaga šonuose užtikrina antčiužinio gaivą.
Papildytas nuo bakterijų saugančia medžiaga.
60°C

Yra įvairių matmenų.
nuo 44,90

€

nuo

22,45 €

Ant storojo čiužinio

Ant antčiužinio

8 5 219 7093
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Namai
OVATYVI
IN

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

PR

OGI

DOVANA

OL

T

AS

Antčiužinyje esančios unikalios „Octaspring®“
spyruoklės ypač gerai prisitaiko prie kūno ir yra
laidžios orui. Panirkite į ramų, patogų ir gaivų poilsį!

JA

LAIDESNIS

ORUI

„OC

Pirmasis antčiužinis su „Octaspring®“
spyruoklėmis!

N

Air
antčiužinis

I N G® “ T E C

H

• „AirX System“ medžiaga čiužinuko šonuose leidžia
orui laisvai cirkuliuoti.
• 3 atramos zonos (tamsesnės ir kietesnės
spyruoklės antčiužinio viduryje, šviesesnės ir
minkštesnės – šonuose).
• „CleanEffect® medžiaga užvalkale saugo nuo
dulkių erkučių, bakterijų ir nemalonių kvapų.
• Neslystanti apačia.
PU

IKIAI PRIS

IT

A

LA

PRIE KŪNO

IDŽIOS OR

O

UI

IK

IR

139,90 €

•

nuo

•

Yra įvairių matmenų.

7 cm

Renew Eucalyptus
7 zonų antčiužinis

TV

Komfortas ten, kur reikia labiausiai

HITAS

Tai antčiužinis, kuris pasirūpins, kad Jūsų
poilsis būtų patogus kaip niekada anksčiau.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

DOVANA

• Antčiužinio pagrindas yra iš „Memory“
medžiagos, kuri puikiai prisitaiko prie kūno
linkių, o pagrindo viršuje yra 7 zonos,
skirtingoms kūno sritims suteikiančios
reikiamą atramą.
• Galvos ir kaklo, juosmens, kelių ir pėdų zonos
suteikia komfortą. Bangelių raštai švelniai
masažuoja, sukuria malonų nesvarumo
jausmą, leidžia orui cirkuliuoti ir Jus vėsinti.
• Pečių ir blauzdų zonos yra su kauburėliais,
švelniai stimuliuojančiais taškus, kuriems
paprastai tenka didžiausias spaudimas. Tai
padeda sumažinti vartymąsi miegant.
• Plati klubų zona su spiralių raštais minkšta,
tačiau suteikia ne tik komfortą, bet ir tinkamą
atramą kūno linkiams.

Yra įvairių matmenų.
nuo

12

119,90 €

6 cm

www.dormeo.lt

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Komplekte – bangelės
formos pagalvė

Gera būti namuose

Memosan Roll Up 3+2/5+2
antčiužinis
Puikus sprendimas prireikus papildomos lovos.
Susuktas užima mažai vietos, o išvyniotas
pavirsta aukščiausios klasės lova – svečiai
jausis kaip namie, o patiesus ant nepatogios
lovos - ją kaip mat atnaujins.
• Pagrindą sudaro 3 arba 5 cm „Ecocell®“
medžiagos ir 2 cm viskozės elastinės
„Memory“ medžiagos sluoksniai su 3
minkštumo zonomis, kurios optimaliai
prisitaiko prie kūno formos ir svorio.
• Orui laidus „3D“ audinys užvalkalo šonuose ir
apačioje užtikrina tinkamą čiužinuko vėdinimą.
• Lengvai suvyniojamas ir sutvirtinamas
lipniomis juostomis.

DOVANA

TOP

Perkant bet
kurį DORMEO
antčiužinį –

PREKĖ
Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

DOVANA

Lietuvos 100-mečio
proga sukurti
NORDIC MUSE
patalynės užvalkalai
NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

DOVANOS VERTĖ: 39,90 €
Matmenys: 140 x 200 cm.

Yra įvairių matmenų.
nuo

99,90 €

3+2 cm

5+2 cm

Lengvai suvyniojamas

Daugiau apie prekę 25 psl.

8 5 219 7093
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Namai
Fresh Multizone
antčiužinis

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Leiskite antčiužiniui užtikrinti Jums ramų
ir gaivų miegą. Antčiužinio pagrindas yra
iš „Ecocell ®“ medžiagos, suteikiančios
tvirtesnę atramą, todėl antčiužinį galima
tiesti ant įvairiausių paviršių, ne tik ant
sofos, sulankstomos lovos, bet ir grindų.
Pagrindo paviršius padalytas į daugybę
zonų, kurios užtikrina nepriekaištingą
prisitaikymą ir dar didesnį komfortą.
• Paviršius padalytas į daugybę
puikiai prisitaikančių zonų.
• „AirX System“ medžiagos šonai
užtikrina nuolatinę oro cirkuliaciją.
• Neslystanti čiužinuko apačia
suteikia stabilumo.
• Su „CleanEffect ®“ medžiaga,
saugančia nuo dulkių erkučių,
bakterijų, nemalonių kvapų.

DOVANA

i
e patogia
it
k
o
g
ie
im
Išs
kasnakt!

Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

5 cm

Lengvai suvyniojamas

Hero
antčiužinis

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Šis antčiužinis padės greičiau atsipalaiduoti ir panirti į
ramų miegą.
• Pagrindas iš „Ecocell®“ medžiagos gana tvirtas,
tačiau elastingas ir puikiai prisitaiko prie kūno formų.
• Papildytas „Re-Vitalize“ medžiaga, kuri gali generuoti
neigiamą elektros krūvį.
• 3 komforto zonos suteikia tinkamą atramą galvos
bei kaklo, klubų ir kojų sritims, padėdamos išvengti
spaudimo taškų.
• Kauburėliai galvos srityje švelniai masažuoja,
bangelės kojų srityje sukuria oro kanalus – taip
sukuriamas nepriekaištingas komfortas miegant.
• Užvalkalo apačioje esantys neslystantys taškeliai
suteikia čiužinukui stabilumo.

Yra įvairių matmenų.
nuo

14

89,90 €

4,5 cm

www.dormeo.lt

3

3 KOMFORTO
ZONOS

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

DOVANA

Gera būti namuose

Roll Up Supreme
antčiužinis

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Šį antčiužinį galite naudoti
pačiose įvairiausiose vietose ir
situacijose. Tieskite jį ant senos
sofos, ant žemės, pasiimkite į
vasarnamį, škylas su palapinėmis
arba automobiliniais nameliais ir
paruoškite patogią miego vietą.

DOVANA

• Pagrindas iš „Ecocell®“
medžiagos užtikrina komfortą,
tolygų svorio paskirstymą
ir tinkamą nugaros atramą.
• Po užvalkalu esantis silikono
pluošto sluoksnis saugo
nuo dulkių erkučių ir kitų
mikroorganizmų, nepraleidžia
vandens.
• Su lipniomis juostelėmis ir laikymo
krepšiu, kad čiužinuką būtų
patogu laikyti ir pasiimti su savimi.
FESTIVALIAI

STUDENTŲ

BENDRABUTIS

GRINDYS
Z Z Z Z...

AUTOMOBILINIS

NAMELIS

Perkant bet
kurį DORMEO
antčiužinį –

DOVANA

VASARNAMIS

Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

5 cm

Lengvai suvyniojamas

Renew Eucalyptus
antčiužinis

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Atnaujinkite savo
lovą akimirksniu!

DOVANA

Puikus sprendimas norint puikiai
išsimiegoti ir išvengti įtampos ir
spaudimo nugaros, klubų, pečių
ar kaklo srityse.
• „Memory“ medžiagos
pagrindas prisitaiko prie
kūno formų ir suteikia
nesvarumo būseną.

Lietuvos 100-mečio
proga sukurti
NORDIC MUSE
patalynės užvalkalai

• Užvalkalas su „Tencel®“
pluoštu reguliuoja miego
aplinkos temperatūrą.
• Neperduoda šalia miegančio
partnerio judesių.

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS
Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

3,5 cm

6 cm

Komplekte – bangelės
formos pagalvė

DOVANOS VERTĖ: 39,90 €
Matmenys: 140 x 200 cm.
Daugiau apie prekę 25 psl.

8 5 219 7093
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Namai

Skaičius
ribotas!
nuo

Pasitikite naujus metus gaubiami
DORMEO švelnumo ir jaukumo!
Kalėdos – pats tinkamiausias metas sau ir artimiesiems
dovanoti šiltas ir jaukias dovanas. O kas gali būti geriau už
kokybišką poilsį kiekvieną naktį? DORMEO rūpinasi jumis ir
dovanoja ypatingą net 50 % nuolaidą visoms antklodėms.
Platus antklodžių asortimentas atitiks net pačių išrankiausiųjų
poreikius. Sau tinkamiausią ras tiek ieškantys lengvų ir
gaivių, tiek šiltų ar pačios aukščiausios kokybės antklodžių.

3245 €

įprasta kaina nuo: 6490 €

-50%
Natura antklodė
Švelnumas ir natūralumas Jūsų miegamajame.
Antklodės užvalkalai pagaminti iš ekologiškos medvilnės,
kuri ypač maloni jūsų odai. Kamšalas yra iš „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %), kuris yra šiltas,
tačiau laidus orui, todėl patalynė yra lengva ir maloniai
šildo. Patrauklaus dizaino antklodė siuvinėta gamtos
įkvėptais lapų raštais ir tikrai sužavės tuos, kurie vertina
natūralumą ir švelnias medžiagas.

RUDENIUI

Antklodės matmenys:
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.

3
40°C

Kamšalas – 200 g/m2

16
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MEDVILNĖ

Gera būti namuose

Yin&Yan antklodė
Puri dailiai dygsniuota antklodė, kurios užvalkalas
papildytas arganų aliejaus mikrodalelėmis,
suteikiančiomis švelnumo ir komforto.

-50 %

• Kamšalas iš puraus, švelnaus ir orui laidaus
„Wellsleep® advanced“ mikropluošto (100 %).
• Antklodė dygsniuota dailiais raštais,
primenančiais in ir jang simbolį.
• Tinka naudoti visus metus.
RUDENIUI
3
Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
60°C
nuo 59,90

€

nuo

29,95 €

Kamšalas – 200 g/m2

Aloe Vera antklodė
Minkšta, puri ir itin švelni antklodė leis Jums
pasijusti taip, lyg miegotumėte debesyse.
• Užvalkalas impregnuotas alavijų ekstraktu, todėl
antklodė išskirtinai minkšta ir maloni priglusti.
• Kamšalas iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Užvalkalas iš 100 % poliesterio.
RUDENIUI
ŽIEMAI

-50 %

3
Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
nuo 54,90

€

nuo

27,45 €

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

Siena antklodė
Ši antklodė leis Jūsų odai kvėpuoti, tad patogiai
miegosite kiekvieną naktį. Antklodė puikiai tinka
tiek šaltuoju, tik šiltuoju metų laiku, tad ji patiks
vertinantiems praktiškumą.

-50 %

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %) yra nepaprastai minkštas,
purus ir nesivelia į gumulėlius.
• Tinka naudoti visus metus.
RUDENIUI
• Gerai išgarina drėgmę.
ŽIEMAI
3
Antklodės matmenys:
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.
nuo 49,90

€

nuo

24,95 €

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

8 5 219 7093
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Namai
Air Smart Duo pagalvė

„Octaspring “
spyruoklių
ritinys

OL

PR

OGI

ORUI
N

T

AS

®

JA

LAIDESNIS

„OC

• Inovatyvi „Octaspring®“
technologija ir dvejopas
naudojimas (kaip klasikinė arba
bangelės formos pagalvė).
• Tinka visoms miego pozoms: ant
nugaros, pilvo ar šono.
• „Ecocell®“ medžiagos ritinys
pagrinde suteikia tvirtesnę
atramą kaklui, kita, klasikinė,
pagalvės pusė užpildyta
ypač puriu mikropluoštu.
• Užvalkalas iš 100 % poliesterio,
„AirX System“ medžiaga
užvalkalo šonuose.

OVATYVI
IN

I N G® “ T E C

H

Užvalkalas
papildytas žaliosios
arbatos kvapu

Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

39,90 €

T

Viršutinis ir
apatinis „Memory“
medžiagos sluoksnis

„Octaspring®“
spyruoklės

39,90 €

nuo

18

31,92 €
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12 cm

16 cm

PR

JA

OGI

„OC

AS

2 aukščiai: 12 cm arba 16 cm.
Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.
nuo

LAIDESNIS

ORUI

OL

Orui itin laidi ir prie Jūsų
prisitaikanti pagalvė!
• Unikali pagalvė, suderinanti
„Memory“ medžiagos komfortą ir
išskirtinį laidumą orui.
• Minkštesnės „Octaspring®“
spyruoklės iš „Memory“
medžiagos švelniai atremia
galvą, o kietesnės spyruoklės iš
„Ecocell®“ medžiagos kraštuose
suteikia tvirtesnę
atramą kaklui.
• Pagalvė yra su dviem komforto ir
atramos zonomis.
• Sukuria vėsesnę, sausesnę ir
gaivesnę miego aplinką.
• Pagalvės užvalkalas yra
skalbiamas.

OVATYVI
IN

Švelnus
užvalkalas

N

True Evolution pagalvė

I N G® “ T E C

H

Gera būti namuose

AG
A

„M

„M

EM
ORY EDŽI
“M

• Klasikinė pagalvės forma tinka mėgstantiems
miegoti ant nugaros, šono ar pilvo.
• Pagrindas iš viskozės elastinės „Memory“
medžiagos prisitaiko prie galvos, kaklo ir pečių.
• Užvalkalas iš medvilnės.
• Orui laidi „AirX System“ medžiaga
užvalkalo šonuose.
• Reguliuojamas aukštis.
• Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje
60 °C temperatūroje.

AG
A

Renew Eucalyptus
anatominė pagalvė

Memosan Classic
pagalvė

EM
ORY EDŽI
“M

• Bangelės formos pagalvė užtikrina komfortą
ir taisyklingą kaklo bei galvos padėtį.
• Pagrindas iš viskozės elastinės „Memory“
medžiagos prisitaiko prie galvos, kaklo
ir pečių.
• Užvalkalas su „Tencel®“ pluoštu
užtikrina gaivą.
• Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje
40 °C temperatūroje.
Pagalvės matmenys: 30 x 50 cm.

Pagalvės matmenys: 50 x 70 cm.
60°C

60°C

34,90 €

34,90 €

Dormeo kelioninė pagalvė

Memosan 3D trisluoksnė pagalvė
suaugusiesiems ar vaikams

„M

AG
A

Patogioms
kelionėms!
EM
ORY EDŽI
“M

• Bangelės formos trisluoksnė pagalvė pritaikyta
vaikams iki 10 metų, tačiau tinka ir suaugusiesiems.
• Pagalvės pagrindą sudaro 1 „Ecocell®“ medžiagos ir
2 viskozės elastinės „Memory“ medžiagos sluoksniai.
• Orui laidi „AirX System“ medžiaga
užvalkalo šonuose.
• Reguliuojamas aukštis ir kietumas.
SUAUGUSIESIEMS

39,90 €
VAIKAMS

29,90 €

Pagalvės matmenys: 25 x 40 cm, 30 x 50 cm.

• U formos pagalvė labai patogiai atremia
galvą ir kaklą, kad galėtumėte patogiai
nusnūsti keliaudami.
• Pagalvės vidus užpildytas „Memory“ medžiagos
gabaliukais, kurie reaguoja į šilumą ir tobulai
prisitaiko prie galvos ir kaklo formos.
• Ypač švelnus pliušinis užvalkalas.
• Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje
30 °C temperatūroje.

60°C

24,90 €

8 5 219 7093
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Namai
Yin&Yan Classic pagalvė

Natura pagalvė

29,90 €

ti s

u
j ama s a

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %).
• Užvalkalas pasiūtas iš ekologiškos
medvilnės.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

Matmenys:
50 x 70 cm.

60°C

l i uo

kš

u
j ama s a

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %).
• Siuvinėta in ir jang simbolį primenančiais raštais.
• Papildyta arganų aliejaus mikrodalelėmis,
suteikiančiomis švelnumo ir komforto jausmą.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.
Matmenys:
45 x 65 cm.

gu

kš

l i uo

Re

Re

gu

ti s

SKAIČIUS
RIBOTAS

29,90 €

MEDVILNĖ
40°C

Eucalyptus Classic pagalvė

-30%

• Užvalkalo kamšalas yra iš „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto ir iš „Tencel®“
pluošto, kuris gaminamas iš eukaliptų.
• Puikiai išgarina drėgmę, todėl užtikrina
sausą ir gaivią miego aplinką.
• Pagalvės aukštį ir kietumą galima reguliuoti.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

34,90 €
24,43 €

20

Matmenys:
50 x 70 cm.

www.dormeo.lt

60°C

Gera būti namuose

60°C

20,93 €

Essenso pagalvės užvalkalas

l i uo

kš

Re

gu

ti s

Siena pagalvė

u
j ama s a

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %).
• Tinka įvairioms miego pozoms.
• Gerai išgarina drėgmę.

• Komplekte – 2 pagalvių užvalkalai.
• Iš 100 % medvilnės.
• Tinka klasikinės ir bangelės
formos pagalvėms.

Matmenys:
50 × 70 cm.

Matmenys: 40 x 60 cm
arba 50 x 70 cm.

19,90 €

ti s

Matmenys:
50 x 70 cm.

29,90 €

60°C

60°C

u
j ama s a

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %).
• Užvalkalas papildytas alavijų ekstraktu,
suteikiančiu ypatingą švelnumo pojūtį.
• Tinka miegantiems ant šono, nugaros ir pilvo.
• Reguliuojamas pagalvės aukštis ir minkštumas.

Matmenys:
50 x 70 cm.

24,43 €

l i uo

kš

u
j ama s a

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %).
• Specialios formos, sudaryta iš dviejų dalių.
• Užvalkalas papildytas alavijų ekstraktu,
suteikiančiu ypatingą švelnumo pojūtį.
• Galima reguliuoti abiejų pagalvės dalių aukštį
ir minkštumą.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

34,90 €

gu

kš

l i uo

Re

Re

gu

Aloe Vera Classic pagalvė

ti s

Aloe Vera Anatomic pagalvė

nuo

4,90 €

60°C

MEDVILNĖ

8 5 219 7093

21

Namai
Baby čiužinukas
Tik į šį pasaulį atkeliavęs mažylis
miega net apie 20 valandų per parą,
tad beveik visa kūdikio diena ir naktis
prabėga lovelėje. BABY čiužinys
pasirūpins, kad šios miego valandos
būtų kokybiškos ir ramios.
• Tvirtas ir stangrus čiužinio pagrindas
suteikia reikiamą atramą.
• Pagrindą sudarančius sluoksnius
(kietesnį ir minkštesnį) galima
keisti vietomis.
• Palaiko pastovią temperatūrą.
• Užvalkalą galima nusegti ir skalbti
skalbimo mašinoje.
• Aukštis – 10 cm.
Matmenys:
60 x 120 cm, 70 x 140 cm.
nuo

89,90 €

NELAIDUS
VANDENIUI

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Dream lovos palapinė
Sukurkite savo mažyliui magišką atmosferą
su šia lovos palapine! Ją lengva pritvirtinti
prie lovos, palapinė yra su mažu šviestuvu.
• Lengvai išskleidžiama ir pritvirtinama
prie lovos.
• Galima pritvirtinti ir prie dviaukštės lovos.
• Su skaitymo lempute, tad vaikai galės
skaityti knygas prieš miegą.
• Sukuria jaukią aplinką, padeda
bijantiems tamsos.
• Nenaudojamą galima sulankstyti ir padėti
po lova.

Matmenys: sulankstytos – 44,45 x 44,45 x 1,39 cm,
išlankstytos – 228 x 82 cm.

24,90 €

22

19,92 €

www.dormeo.lt

o
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Pasa miegui!

HIPOALERGINIS

TOP

PREKĖ

-20%

Gera būti namuose

Dreamspace kolekcija
Kosmoso erdvės beribės. Jos įkvepia drąsiai
svajoti ir tas svajones įgyvendinti. Planetos,
žvaigždės, raketos– šiais žaismingais
paveiksliukais papuošta žavinga DREAMSPACE
kolekcija pakvies vaikus pasinerti į nuotykius
neišeinant iš kambario.

1

4

6
5

2

3

1
nuo

2

Apsauginis čiužinio užvalkalas

4

14,90 €

24,90 €

Yra įvairių matmenų.

Kilimėlis

5

-30%

Matmenys:
100 x 150 cm.

39,90 €

3

27,93 €

Anatomic pagalvė

Matmenys:
25 x 40 cm.

19,90 €

40°C

Patalynės užvalkalai
Matmenys:
000 x 000 cm.

Antklodė

Matmenys:
140 x 200 cm.

34,90 €

6

ŽIEMAI

-50%

3
60°C

17,45 €

Kamšalas – 350 g/m

2

Classic pagalvė

Matmenys:
40 x 60 cm.

40°C

14,90 €

8 5 219 7093
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Namai
Gala patalynės užvalkalai
Ieškantiems išskirtinės kokybės,
patogumo ir prabangos
miegamajame.

NAUJIENA

• Iš 100 % medvilnės satino.
• Antklodės užvalkalas
užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

-20%

Viengulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
1 pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm,
1 paklodė, 160 x 250 cm.

Komplekte yra
ir paklodė!

Dvigulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm,
2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm,
1 paklodė, 220 x 250 cm.

60°C

nuo

MEDVILNĖS
SATINAS

49,90 €

nuo

Rekomenduojame:

19,90 €

39,92 €

Gala lempa

Gala rankšluostis

• Patogiai valdoma prisilietimu.
• 3 ryškumo lygiai: naktinė šviesa, švelni šviesa ir ryški šviesa.
• Galima prijungti ir įkrauti
prietaisus su USB jungtimi.

• Iš 100 % medvilnės,
todėl puikiai sugeria
drėgmę.

15,92 €

nuo

5,90 €

4,72 €

Matmenys:
50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

Lines patalynės užvalkalai
Šiuolaikiško, akį traukiančio dizaino užvalkalai
su žalios, violetinės, pilkos arba rožinės
spalvos linijomis.
• Iš 100 % medvilnės satino.
• Pusės skirtingų spalvų, todėl galima sukurti
4 derinius ir kaskart lovą pakloti kitaip.
• Antklodės užvalkalas yra su sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

Viengulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm,
2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.

60°C

nuo

24

29,90 €
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MEDVILNĖS
SATINAS

NAUJIENA

Gera būti namuose

Nordic Muse patalynės užvalkalai
Specialiai Baltijos šalims sukurti
patalynės užvalkalai su stilizuotais
tautiniais raštais.

NAUJIENA

• Iš aukštos kokybės medžiagų –
medvilnės satino ir
„Tencel®“ pluošto.
• Su ypatingą miegamojo atmosferą
sukuriančiais baltiškais raštais.
• Antklodės užvalkalas užsegamas
sagutėmis, pagalvės – su atvartu.

SKAIČIUS
RIBOTAS

Viengulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.

DOVANA

perkant bet kurį
antčiužinį

Dvigulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm,
2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.

nuo

39,90 €

nuo

40°C

31,92 €

MEDVILNĖS
SATINAS

Yin&Yan patalynės užvalkalai
NAUJIENA

Panirkite į poilsio ir prabangos harmoniją su šiais patalynės užvalkalais.
• Prabangūs užvalkalai, papuošti in ir jang
simbolį primenančiais sidabro spalvos raštais.
• Pasiūti iš 100 % medvilnės satino.
• Užvalkalų pusės yra skirtingos – viena pusė
vienspalvė, kita – su sidabro spalvos raštais,
tad galite sukurti net 4 skirtingus derinius.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.
Viengulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulio komplekto matmenys:
antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm,
2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
60°C
nuo

64,90 €

Yin&Yan
kilimai
• 3 kilimų
komplektas.

99,90 €

24,90 €

MEDVILNĖS
SATINAS

Rekomenduojame:

Yin&Yan lempa

Yin&Yan rankšluostis

• Patogiai valdoma
prisilietimu.
• 3 ryškumo lygiai:
naktinė šviesa, švelni
šviesa ir ryški šviesa.

• Iš 100 % medvilnės, todėl
puikiai sugeria drėgmę.
• 5 stilingų spalvų: pilkos, baltos,
mėlynos, violetinės ir turkio.

nuo

14,90 €

Matmenys: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

8 5 219 7093
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Skaičius
ribotas!

Tavo Kalėdų

2495€

nuo
įprasta kaina nuo: 4990 €

-50 %
Warm Hug pagalvės
ir užkloto komplektas
Tegul šios Kalėdos būna tokios jaukios ir šiltos kaip
mylimiausio žmogaus apkabinimas! WARM HUG
komplektą sudaro pagalvė ir užklotas, kurių viena pusė yra
iš spalvingo mikropluošto, o kita – švelnaus dirbtinio kailio.
Dabar galite pasirinkti ne tik naujas spalvas, bet ir didesnių
matmenų užklotą, kurio pakaks visai šeimai sušildyti.
Pagalvė: 40 x 40 cm | Užklotas: 130 x 190 cm; 200 x 200 cm.

26
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magija

Gera būti namuose

Speciali
kaina!

1990 €

90
įprasta kaina: 24 €

-5 €
Warm Hug
chalatas
Įsivaizduokite, kaip malonu ryte nubudus
apsirengti švelnų chalatą ir mėgautis
jaukumu namuose. WARM HUG chalatas
pasiūtas iš itin švelnaus mikropluošto,
išsiskiria puošnia balta apykakle, taip pat
yra su dviem kišenėmis, diržu ir kilpute.
Patogiausias drabužis mėgaujantis lėtais
rytais ar jaukiais vakarais.
Galimi dydžiai: S, M, L.

Jam
Puiki dovana
Jūsų mylimajam!

Jai
8 5 219 7093
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Warm Hug Kids
pagalvės ir užkloto komplektas

-50%

Žaismingas pagalvės ir užkloto komplektas
yra purus, švelnus, jaukus, todėl dovanoja
nepaprastą švelnumo jausmą vėsiais vakarais.
• Viena pusė vienspalvė balta, kita – mėlyna
arba rožinė su debesėliais, tad galima
pasirinkti labiau patinkančią.
• Dera su WARM HUG KIDS
patalynės užvalkalais.
• Supakuotas kaip dovana –
puiki idėja Kalėdoms.

Stilinga dovana

nuo 49,90

€

nuo

24,95 €

Matmenys: užklotas – 130 x 190 cm,
pagalvė – 40 x 40 cm.

Warm Hug
patalynės užvalkalai

NAUJIENA

• Iš 100 % medvilnės.
• Itin puošnūs, padeda sukurti kalėdinę atmosferą.
• Pusės skirtingos, todėl galite sukurti net
4 derinius ir kasryt lovą pakloti vis kitaip.
• Antklodės ir pagalvės užvalkalai užsegami
su užtrauktuku.
Matmenys: viengulis – antklodės užvalkalas,
140 x 200 cm, pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm,
dvigulis – antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm,
2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
nuo

29,90 €

nuo

28

23,92 €
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60°C

30°C

Warm Hug Kids
patalynės užvalkalai

NAUJIENA

• Iš 100 % medvilnės.
• Su švelniu pūkeliu, todėl atrodo šiltesni,
malonesni prisiliesti ir jaukesni jūsų vaikams.
• Skirtingos pusės, todėl galima susikurti net
4 derinius ir kaskart lovą pakloti kitaip.
• Antklodės ir pagalvės užvalkalai užsegami
su užtrauktuku.
Matmenys: antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.

MEDVILNĖS
SATINAS

nuo

24,90 €

60°C

MEDVILNĖ

Gera būti namuose

Warm Hug
pagalvėlė

Extreme Soft
užklotas

• Nepaprastai švelni
ir jauki.
• Galima pasirinkti
net iš 6 spalvų.
• Ideali dovana.

• Itin švelnus,
jaukus ir lengvas.
• Tinka vėsiems
vakarams bet
kuriuo metų laiku.

Matmenys:
40 x 40 cm.

Matmenys:
130 x 160 cm.

9,90 €

29,90 €

Warm Hug Kids
3in1 pagalvėlė

Extreme Soft
pagalvėlių
komplektas

Šią pagalvėlę galima
naudoti kaip:
1. Rankų šildyklę.
2. Pagalvę.
3. Kaklo atraminę
pagalvėlę.

Naudokite kambariui
papuošti arba
patogiai atsiremkite
skaitydami knygą,
žiūrėdami televizorių.

14,90 €

9,90 €

Air Humidifier oro drėkintuvas-eterinių
aliejų garintuvas
Šildymo sezono metu išsausėja patalpų oras ir
nubundante užgulusia nosimi, išsausėjusia oda,
sutrūkinėjusiomis lūpomis? Metas išbandyti šį oro
drėkintuvą-eterinių aliejų garintuvą, kuris padės
pasirūpinti drėgnesniu ir gaivesniu namų oru.

t.

Komplekte – 2 vn

Matmenys:
40 x 40 cm.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

• Ultragarsinis oro drėkintuvas.
• Galima įpilti eterinio aliejaus bei sukurti
atpalaiduojančią namų atmosferą.
• Veikia itin tyliai dėl aptakaus dizaino.
• Didelė vandens talpykla, pripildžius pilną
drėkintuvas veikia iki 9 val.
• Pasibaigus vandeniui išsijungia automatiškai.

Veikia iki 9 val.!
Vandens talpykla: 1,8 l.
Galia: 20 W.

74,90 €
37,45 €

8 5 219 7093
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Asana kilimas
Pasilepinkite jaukumu, patogumu ir švelnumu! Patieskite
šį kilimą miegamajame ar vaikų kambaryje ir grindys taps
minkšta ir smagia vaikų žaidimų vieta. Arba patieskite
virtuvėje, kur maisto ruošimo ir tvarkymo darbai taps gerokai
lengvesni, stovint ant patogaus kilimo.

Išskirtinis patogumas!

• Išskirtinis minkštumo ir švelnumo pojūtis vos atsistojus ant
kilimėlio.
• 2 cm viskozės elastinės „Memory“ medžiagos sluoksnis
prisitaiko prie pėdos kontūrų.
• Kilimas neslidinėja, todėl yra saugus ir stabilus.
• Stilingos spalvos.

Itin patinka vaikams
nuo 49,90

€

Matmenys:
100 x 150 cm, 130 x 170 cm.

Cozy
sulankstoma kėdė

Coral
vonios kilimėlis

Stilinga ir patogi kėdė, kurią galite naudoti
ne tik namuose, bet ir terasoje šiltuoju metu.
Minkštoji kėdės dalis yra iš itin švelnios
medžiagos, į kurią patogu atsiremti skaitant,
žiūrint televizorių ir jaukiai leisti laisvalaikį.
• Minkštoji kėdės dalis pripildyta „Memory“
medžiagos, suteikiančios komforto.
• Sėdynės aukštis: 43,2 cm.
• Didžiausias naudotojo svoris: 110 kg.
Kilimėlio paviršius yra reljefinis, tarsi koralų formos,
padeda sukurti pajūrio atmosferą Jūsų vonioje.
Kauburėliai kilimėlio paviršiuje švelniai masažuoja ir
atpalaiduoja.

Stilingas namų akcentas

Nenaudojamą galima
sulankstyti

49,90 €
39,92 €
30

• Kilimėlio viršus padengtas drėgmę sugeriančiu ir
greitai džiūstančiu flisu.
• Papildytas „CleanEffect®“ medžiaga, saugančia
nuo bakterijų.
• Neslystanti apačia.
Matmenys: 50 x 70 cm.

Matmenys: 50 x 70 cm.

www.dormeo.lt

14,90 €

Gera būti namuose
1

Fantasia
skalbinių krepšys

3

• Iš 100 % medvilnės, kuri pasižymi patvarumu
ir puikiai sugeria drėgmę.

• Su rankenomis ir užtraukiamu raišteliu, todėl
patogu pernešti ir nesimato, kas yra viduje.

nuo

9,90 €
7,92 €
2

6,90 €
nuo

Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 38 x 49 cm.

4

Fantasia chalatas

Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

5,52 €

Fantasia vonios kilimėlis

• Pagrindas iš „Memory“ medžiagos itin minkštas,
prisitaiko prie pėdų ir apgaubia jas švelnumu.
• Neslystanti apačia suteikia stabilumo.

• Iš 100 % medvilnės, todėl
patvarus, laidus orui, tinka
alergiškiems žmonėms.
• Universalus modelis – tinka tiek
moterims, tiek vyrams.

14,90 €
Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 50 x 70 cm.

11,92 €

29,90 €
23,92 €

Fantasia rankšluostis

5

Spalvos: smėlio, turkio.
Dydžiai: S, M, L.

Fantasia vonios užuolaidos

• Iš kruopščiai parinkto poliesterio, kuris
padengtas vandenį atstumiančiu sluoksniu.
• Pasunkinta apatinė siūlė suteikia stabilumo.

onios
Jaukiambavriui
!
kam

9,90 €
Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 180 x 180 cm.

7,92 €

2

5

3

1

4

8 5 219 7093
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Tsunami dulkių siurblys
su vandens filtru

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Belaidžių dulkių siurblių naujovė –
galingas dulkių siurblys su vandens
filtro technologija.
• Vandens filtras sulaiko dulkes,
erkutes, žiedadulkes ir kitas
daleles, o išpučiamas oras yra
gaivus ir švarus.
• Belaidis ir lengvai naudojamas –
paprasta pasiekti visur, kur yra
nešvarumų.
• Galingas variklis su 18 voltų
įkraunama ličio jonų baterija,
veikiančia iki 40 minučių.
• Papildomas variklis šepetyje
leidžia išvalyti net įsisenėjusius
nešvarumus.

Rankinis prietaisas
sunkiau pasiekiamiems
paviršiams

5 LYGIŲ FILTRAVIMO
SISTEMA:
1. Vandens filtras
2. Aktyvintosios anglies
pluošto filtras
(pašalina kvapus)
3. Tinklelis
4. HEPA filtras
5. Porolono filtras

Tsunami
siurblys
279,90 €

Sukamieji
judesiai

Tsunami dulkių siurblio
priedų komplektas
39,90 €

Vandens filtro
technologija

Ultra audinių priežiūros prietaisai
• Patogus 3 dalių komplektas įvairiapusiai audinių
priežiūrai: lyginimui, garinimui ir pūkų rinkimui.
• Lygintuvą galima naudoti ir be laido.
• Pūkų rinkiklis veikia su baterijomis.
• Garinimo prietaisas turi 2 garų srovės intensyvumo lygius.

Belaidis lygintuvas

Pūkų rinkiklis

Galia: 2200 W.

149,70 €
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Audinių garinimo
prietaisas
Galia: 1200 W.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Lengvesniam gyvenimui

Bluepower G2
langų valytuvas

Bluepower G2 šepetys

• Puikiai drėgmę sugerianti ir
skalbiama mikropluošto šluostė.
• Nepalieka žymių.

Valymui

15,98 €

Nubraukimui

4,79 €

• Su mikropluošto šluoste, kurią
galima skalbti.
• Šonuose yra šveistukas ir braukiklis
sunkiai pašalinamiems nešvarumams
ir skysčiams valyti.
• Šepečio kotą galima pailginti
iki 150 cm.

-70%

• Šluostelės šereliai yra iš
mikropluošto su statiniu
krūviu, kuris pritraukia
dulkes ir plaukus.
• Lankstoma – lengviau
pasiekti atokias vietas.
• Puri ir švelni –
nebraižo paviršių.

Nepatogioms
vietoms valyti

2,99 €

-70%

Tinka visų rūšių
grindų dangai

29,98 €

Bluepower G2
dulkių šluostelė

9,98 €

-70%

8,99 €

Bluepower grindų
šluosčių rinkinys, 3 vnt.
• Šluostės įvairioms
valymo užduotims:
sausajam, drėgnajam
valymui, įsisenėjusiems
nešvarumams valyti.
• Galima skalbti skalbimo
mašinoje.
• Gerai sugeria skysčius.

15,98 €

4,79 €

-70%

Tinka visų rūšių
grindų dangai

Bluepower G2 lygintuvas
•
•
•
•
•

Keraminė kaitinamoji plokštė.
Elektroninis temperatūros reguliavimas.
Skystųjų kristalų ekranas.
Itin patogi suimti rankena.
Automatinio išsijungimo funkcija.

-70%
%
-70

Skystųjų kristalų ekranas

59,98 €

17,99 €

Galia: 2000 – 2400 W.

8 5 219 7093
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Ambient Mist
drėkintuvas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Suteikite savo namams jaukumo ir komforto su AMBIENT MIST –
drėkintuvu, kvapų sklaidytuvu ir šviestuvu! Prietaisas drėkina,
pagerina oro kokybę, nesukurdamas kondensato. Šviesos diodų
lemputė skleidžia 7 spalvų šviesas ir sukuria tobulą aplinką.
Įpilkite pasirinkto aromato ir pajuskite stebuklingą kvapų galią
šaltais žiemos vakarais.
• Didelė vandens talpykla – 1,25 l, todėl prietaisas gali veikti iki
20 valandų.
• Į vandenį galima įlašinti kelis lašus mėgstamo eterinio aliejaus.
• Automatiškai išsijungia, kai lieka per mažas kiekis vandens.
• Drėkinamas plotas – 15–20 m².
• 3 funkcijas atliekantis prietaisas: drėkinimas, kvapų
sklaidymas ir švietimas.

Besikeičiančios spalvos

59,90 €

Galia: 12 W.

All in One
garinimo prietaisas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Daugiafunkcis garinimo prietaisas patogiems
ir lengviems drabužių garinimo, atgaivinimo,
oro drėkinimo darbams. Būtinas prietaisas
kiekvieniems namams!
• Garinkite pakabintus susiglamžiusius
drabužius iš įvairių audinių – nuo jautraus
šilko ir tvirtos medvilnės.
• Atgaivinkite ir valykite audinius – baldų
apmušalus, užuolaidas ir net žaislus.
• Drėkinkite patalpų orą, kad išvengtumėte
sauso oro sukeliamo kosėjimo ir čiaudėjimo.
• Garinkite veidą – atverkite ir valykite odos
poras, suteikite odai švytėjimo.
• Kompaktiškas ir lengvai naudojamas
prietaisas.

Garų galia!

Vertikalus garinimas

Galia: 800 W.
2 intensyvumo nustatymai

39,90 €
19,95 €
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4 skirtingi antgaliai

(1 pagrindinis ir 3 papildomi)

Audinių atgaivinimas

Veido garinimas

Drėkinimas

Lengvesniam gyvenimui

Spray Cleaner
šluota-langų valytuvas

-50%

Jeigu norite, kad grindys būtų švarios, o langai blizgėtų,
visiškai nebūtina turėti kelių skirtingų prietaisų, užteks šios
šluotos-langų valytuvo, nes jį galima naudoti dvejopai.
• Purkštuku galima purkšti tiek laikant vertikaliai, tiek
horizontaliai.
• Mikropluošto šluostė ir guminis valytuvas valo langus
nepalikdami ruožų.
• Ergonomiška ir lengva rankena yra pakankamai ilga, kad
pasiektumėte aukščiau esančias vietas.
• Mikropluošto šluostę galima skalbti skalbimo mašinoje.

Purškite ir valykite grindis

39,90 €

19,95 €

Valykite langus

Komplekte yra: šluotos kotas su galvute, dvipusė mikropluošto
šluostė grindims, mikropluošto šluostė langams, guminis valytuvas.

Spray šluota

TV

Palengvinkite namų valymą su šia šluota, kuri bus patikimas prietaisas,
padėsiantis įsitikinti, kad namų ruoša gali būti greitesnė ir lengvesnė.
•
•
•
•
•

Su 350 ml vandens talpykla.
360° kampu besisukanti galvutė lengvai pasiekia visus kampus.
Lengva, kompaktiška, patogi laikyti.
Visų rūšių grindų dangai: plytelėms, linoleumui, marmurui ar laminatui.
Daugkartinio naudojimo skalbiamos mikropluošto šluostės.

Įpilkite vandens
ar ploviklio

HITAS

Spray šluostės
Daugkartinio naudojimo
mikropluošto šluostės gerai
surenka ir nuvalo nešvarumus
(tiek sausos, tiek drėgnos),
greitai džiūsta, nepalieka ruožų
ant valomo paviršiaus.
Komplekte – 2 vienetai šluosčių.

4,90 €
Purkškite

Žalia

Balta

29,90 €

Violetinė
Rožinė

Valykite

8 5 219 7093
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KASDIENEI NAMŲ ŠVARAI!
Pažangūs valikliai švariai ir saugiai namų aplinkai, veikiantys
gerųjų bakterijų (probiotikų) pagrindu. Valikliai veiksmingai
pašalina nešvarumus, biologinės kilmės kvapus ir sukuria
apsauginę plėvelę ant nuvalyto paviršiaus.

1

2

3

1

Universalus grindų ploviklis, 900 ml

4,90 €

2

Įvairių paviršių valiklis, 500 ml

5,90 €

3

Koncentruotas skalbiklis, 1,5 l

14,90 €

4

Indų ploviklis, 500 ml

2,90 €

5

Tualeto valiklis, 750 ml

5,90 €

6

Vonios kambario valiklis, 500 ml

5,90 €

XXL 5 priemonių rinkinys
4

5

6

Rinkinį sudaro:
•
•
•
•
•

BIOTOS vonios valiklis.
BIOTOS grindų valiklis.
BIOTOS įvairių paviršių valiklis.
BIOTOS tualeto valiklis.
BIOTOS koncentruotas skalbiklis su probiotikais.

36,90 €
18,45 €

Praktiški šluosčių rinkiniai, skirti įvairiems paviršiams valyti - kiekvienų namų būtinybė. Šios šluostės
pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto, kuris itin gerai sugeria drėgmę ir nuvalo dulkes, purvą
ir kitokius nešvarumus, nepalikdamos pūkelių ir ruožų ant paviršiaus. Valymui pakanka paprasčiausio
vandens. Kiekvieną rinkinį sudaro 4 skirtingos šluostės, kurias galima skalbti skalbimo mašinoje.

Įvairių kambarinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.
9,98 €

9,98 €

4,99 €

Virtuvinių šluosčių
rinkinys,
4 vnt.
9,98 €

4,99 €

Automobilinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.
9,98 €

4,99 €
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Vonios šluosčių
rinkinys,
4 vnt.
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4,99 €

Lengvesniam gyvenimui

Dust Guru
teleskopinė dulkių šluota

TV

• Itin ilgas iki 190 cm pailginamas
kotas leidžia pasiekti aukštai
esančius nešvarumus.
• Šluotos dalį su šereliais galima
lankstyti ir patogiai išvalyti sunkiai
pasiekiamas vietas už radiatorių,
spintos viršuje, žaliuzes ir pan.
• Statinis šerelių krūvis pritraukia
dulkes ir kitus nešvarumus.

HITAS

SKAIČIUS
RIBOTAS

14,90 €
11,92 €

Baterijų įkroviklio
komplektas
• Vienu metu galima
įkrauti iki 4 baterijų.
• Kai baterijos yra
įkrautos, įkrovimas
sustabdomas
automatiškai, taip
apsaugomos baterijos
ir ilginamas jų
tarnavimo laikas.
• Prie įkroviklio
pridedamos 2 AA ir
2 AAA baterijos.

-30 %

AA įkraunamųjų AAA įkraunamųjų
baterijų
baterijų
komplektas
komplektas

9,90 €

5,94 €
19,90 €

13,93 €

Prie prekių, kurioms
reikalingos baterijos,
rasite šį ženkliuką:

-40 %

9,90 €

5,94 €

-40 %

• Daugiau galios ir patvarumo – šios baterijos
veikia ilgiau nei šarminės baterijos ir atlaiko
šimtus įkrovimo / išsikrovimo ciklų.
• Veikimo laikas netrumpėja net ir nenaudojant jų
ilgą laiką (lėto savaiminio išsikrovimo technologija).

8 5 219 7093
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Rovus
asmeninis šildytuvas
Kompaktiškas ir patikimas šildytuvas – tikras
išsigelbėjimas atšalus orams.

Dar galingesnis!

• Jungiamas tiesiai į elektros lizdą.
• Patogus būdas pašildyti namų kambario, garažo,
biuro orą.
• Reguliuojama temperatūra nuo 15 iki 32 °C bei
12 valandų laikmatis.
• Aiškus LCD ekranas.
• Galima pasirinkti iš 2 šildymo intensyvumo lygių.
• Patogu pasiimti į keliones ar pernešti iš vieno
kambario į kitą.

NAUJIENA

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Valdomas
ir nuotolinio
valdymo
pulteliu
Galia: 500 W.

Lengva pernešti

24,90 €

Nuotolinis valdymas

Handy
šildytuvas

Puikiai tinka keliaujant

TV

Ypač kompaktiškas šildytuvas su keraminiu kaitinimo
elementu pasirūpins namų šiluma ir jaukumu vėsiais vakarais.
Jį labai paprasta naudoti, prietaisas jungiamas tiesiai į
elektros lizdą, todėl neužima vietos Jūsų namuose.

HITAS

• Padeda sušildyti mažesnes patalpas, kurių plotas –
daugiausia 23 m².
• Automatinio išsijungimo funkcija.
• 2 šildymo lygiai.
• Temperatūra reguliuojama nuo 15 iki 32 °C.
• Taupo vietą Jūsų namuose.
• Svoris: 790 g.

PREKĖ

TOP
Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Jungiamas tiesiai į
elektros lizdą

19,90 €
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Reguliuojama temperatūra ir šildymo greitis

Galia: 370 W.
Matmenys: 15 x 8,5 x 8,5 / 10 cm.

www.dormeo.lt

Neužima daug vietos,
patogus keliaujant

Lengvesniam gyvenimui

HD Mirror Cam
vaizdo registratorius

TV

Unikalaus dizaino lengvai prie galinio vaizdo veidrodėlio pritvirtinamas registratorius įrašo
tiek vaizdą, tiek garsą, tad galite būti ramūs, kad kiekviena Jūsų kelionės minutė bus
užfiksuota. Skirtingai nei kiti registratoriai, HD MIRROR CAM nekliudo stebėti kelią.
•
•
•
•
•
•
•

Raiškus vaizdas (HD 720p).
Naktinio filmavimo režimas.
Su įkraunama baterija.
Nepertraukiamo įrašymo funkcija.
Saugioms
Iki 14 val. ilgio garso ir vaizdo įrašas.
Palaiko iki 32 GB mikro SD korteles (pridedama 8 GB kortelė).
6 cm įstrižainės LCD ekranas.

Rinkinį sudaro:

HITAS

Teiraukitės

kelionėms!

280° kampu sukama kamera

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Patogus pritvirtinimas

49,90 €
34,93 €

Matmenys: 33 x 6 x 11,2 cm.

Startastic Max
šventinis projektorius
Artėja gimtadienis ar norite surengti
įsimintiną Kalėdų vakarėlį, tačiau
nežinote, kaip sukurti įspūdingą nuotaiką ir papuošti aplinką?

-50%

• 122 skirtingos šviesų variacijos.
• 4 spalvų (baltos, raudonos, žalios ir mėlynos) šviesos
diodų lemputės.
• 6 švietimo programos – blankstanti šviesa, nuolatinis
švietimas, lėtesnis blyksėjimas, greitesnis blyksėjimas,
pulsuojantis blyksėjimas, kintančios šviesos.
• Valdomas su nuotolinio valdymo pulteliu.

Zoom Vision
didinamieji akiniai
Vaizdą 160 % padidinantys akiniai, kurie tikrai
pravers skaitant smulkų tekstą, užsiimant
remonto darbais, ravint, siuvant. Juos galite dėtis
ant įprastų korekcinių ar saulės akinių.
• Jokių trukdžių – padidinamas vaizdas, o abi
rankos išlieka laisvos.
• Lankstūs, lengvi ir universalūs (tiek vyrams,
tiek moterims tinkami) rėmeliai.
• Neslystanti nosies briauna.

Rinkinį sudaro

49,90 €

24,95 €

Galia: 4 W.
Valdymo pultelis veikia su 2 AAA
baterijomis (nepridedamos).

19,90 €
15,92 €

8 5 219 7093
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Laisvalaikis ir avalynė
Handy Lux Colors
belaidžių šviestuvų komplektas

2 UŽ 1
KAINĄ!

Belaidžiai stilingi LED šviestuvai tinka įvairioms
progoms, juos galite naudoti tiek namuose, tiek
lauke. Tiesiog pakabinkite, patraukite už virvutės
ir mėgaukitės jaukia šviesa!
• Neįkaista, todėl saugu prisiliesti.
• Nereikia elektros.
• Atsparūs aptaškymui ir
lengvai dulksnai.
* Komplektą sudaro 4 šviestuvai –
geltonas, oranžinis, rožinis ir žalias.

Už 2 vnt.

Reikalingos 3 x AAA
baterijos vienam šviestuvui.

14,90 €

Magic Tracks
rinkinys

Kabinkite ten, kur patogu

-10 €

Rinkinį sudaro:
• 220 trasos dalys
• 1 raudonas automobilis
• 1 lapas su 78
automobilių lipdukais

Magic Tracks
papildomos trasos dalys
Rinkinį sudaro:
• 220 trasos dalių
(iš viso – 3,3 m ilgio)
• 1 x kryžminė dalis

-30 %

Reikalingos
3 x AAA baterijos.

29,90 €

19,90 €

22,90 €

Mėlynas automobilis

16,03 €

Kelio kreiptuvas

Tiltas

-30 %
papildomoms
dalims

9,90 €

6,93 €

Reikalingos
3 x AA baterijos.

Policijos automobilis

9,90 €
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6,93 €

Reikalingos
3 x AAA baterijos.

www.topshop.lt

12,90 €

9,03 €

Automobilio sukiklis

12,90 €

9,03 €

12,90 €

9,03 €

Keltuvas

12,90 €

9,03 €

Lengvesniam gyvenimui

Skaičius
ribotas!
2490 €
90
įprasta kaina: 34 €

ITE
SUTAUPYK

10 €

Magic Tracks Crash
lenktynių rinkinys
Sukurkite magišką atmosferą savo namuose
su nauju didesniu MAGIC TRACKS CRASH
lenktynių rinkiniu. Šią trasą galima lankstyti,
formuoti ir ji šviečia tamsoje! Rinkinį sudaro
200 trasos dalių, kurių ilgis – 3 metrai,
kryžminė dalis, siena su plytų imitacija, siena
su akmens imitacija ir net 2 automobiliai.

Puiki dovana vaikams!
Reikalingos
6 x AAA baterijos.

8 5 219 7093
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Laisvalaikis ir avalynė

Skaičius
ribotas!
nuo

4495 €

įprasta kaina nuo: 8990 €

-50 %
Jai

Spalva: juoda, ruda.
Dydžiai: 36 – 42.

Pasirūpinkite, kad jūsų pėdoms būtų
jaukiai šilta net žvarbiomis ir lietingomis
dienomis. Populiarieji WALKMAXX
Comfort žieminiai batai buvo patobulinti,
todėl galėsite pasirinkti ne tik lenktu padu
ir su „Memory“ medžiagos vidpadžiu,
asortimente taip pat rasite modelių,
kurie nelaidūs vandeniui. Tai tobulas
pasirinkimas ieškantiems patogumo.
Vandeniui nelaidus batų viršus saugo
pėdas nuo drėgmės, o viduje esantis
dirbtinis kailis užtikrina jaukią šilumą.

Jam
42
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Comfort
žieminiai batai

Spalva: juoda.
Dydžiai: 40 – 46.

Žingsnis į komfortą

Black Fit
batai
Naujasis BLACK FIT modelis dar patogesnis ir
prisitaikantis prie jūsų geriau nei kada nors anksčiau!
Viršus iš tamprios medžiagos puikiai priglunda prie
įvairios formos pėdų.
• Platesnis padas suteikia stabilumo einant
įvairiausiais paviršiais.
• Lengva apsiauti – nereikia raišioti raištelių.
• Dėl originalaus lenkto pado didesnis krūvis tenka
raumenims, o ne sąnariams.
• Modelis sujungia klasiką ir sportiškumą, todėl tinka
įvairiomis progomis.

Elastingi
raišteliai

Tamprus viršus
prisitaiko prie įvairios
formos pėdų

Platesnis padas
didesniam stabilumui
ir atramai

Senas
modelis

59,90 €
29,95 €

59,90 €

34,90 €

Naujas
modelis

Atnaujintas ir
patobulintas modelis

Dydžiai: 36–46.

Comfort aukšti
laisvalaikio batai

Dydžiai: juodi ir mėlyni 36–46,
pilki 37–46, raudoni 36–42.

+25%
platesnis

Comfort
šlepetės

-25 €

Dydžiai: juodos 41–46, mėlynos 36–42.

24,90 €

19,90 €

-5 €

8 5 219 7093
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Sportas, grožis ir sveikata
Gymbit Maxi-Glider 360
treniruoklis
Pasirūpinkite veiksminga viso kūno mankšta nekeldami kojos
iš namų! Su šiuo treniruokliu atliekate 4 pagrindinius judesius:
slystate pirmyn ir atgal, atliekate sukamuosius, įstrižus judesius
arba judate į šonus.
• Universalus treniruoklis, su kuriuo galėsite mankštinti visą kūną.
• Su skaitmeniniu prietaisu, padedančiu stebėti progresą ir
širdies ritmą.
• Mankštindamiesi galite judėti net 360° kampu ir treniruoti
10 pagrindinių raumenų grupių.
• Galite reguliuoti pasipriešinimą ir pasirinkti vieną iš 4 lygių.
• Sulankstomas, todėl nenaudojamas užima mažai vietos.
• Su planšetės / telefono laikikliu.

Slidinėjimas

199,90 €

Abiejų kojų kėlimas

NAUJIENA

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-20%

Kėlimas į šoną

159,92 €

Gymbit Vibroshaper
treniruoklis

Teiraukitės

Šis treniruoklis padės deginti kalorijas ir stangrinti jūsų kūną,
tam skiriant tik 10 minučių per dieną! Jokio didelio nuovargio ar
fizinių pastangų. Prietaisas skleidžia aukštyn kylančias vibracijas,
kurios aktyvuoja raumenis ir verčia juos susitraukinėti. Atliekant
nesudėtingus pratimus imituojamas ėjimas, lėtas ar greitas bėgimas.

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

•
•
•
•

3 automatinės pratimų programos – 3 intensyvumo lygiai.
50 raumenų susitraukimų per sekundę.
99 skirtingi greičio nustatymai.
Treniruojantis galima naudoti elastingas juostas, kad mankšta
būtų intensyvesnė.
• Kompaktiškas (neužima daug vietos).

Saugus
sąnariams!

Valdomas
pulteliu

249,90 €
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Komplekte 2
elastingos gumos

Lengva rūpintis savimi

Gymbit Ab
treniruoklis
Kompaktiškas, tačiau veiksmingas treniruoklis
norintiems sustiprinti visą kūną. Net 8 skirtingi pratimai
padės sutvirtinti pilvo presą, padailinti rankas ir kojas.
• Atlikite net 8 skirtingus pratimus su
vienu treniruokliu.
• 3 pasipriešinimo lygiai –
8 kg, 11 kg ir 13 kg.
• Treniruokite visą kūną.
• Kompaktiškas ir mažai vietos
užimantis treniruoklis.
• Lengva naudoti.
• Tiks tiek pradedantiesiems,
tiek pažengusiems.

-60%
79,90 €

31,96 €

Kojoms

Dilbiams ir
bicepsams

Krūtinei

Dubeniui

Šlaunims

Gymbit Wonder Arms
treniruoklis
Šis treniruoklis skirtas norintiems dailesnių ir stipresnių rankų
bei viršutinės kūno dalies. Stiprinkite ir formuokite šias kūno
vietas skirdami vos 5 minutes per dieną.
• Padeda stiprinti, stangrinti ir dailinti rankas, pečius, nugarą.
• Galima pasirinkti iš 3 pasipriešinimo lygių, todėl tinka tiek
pradedantiesiems, tiek sportuojantiems reguliariai.
• Puiki alternatyva ilgoms valandoms sporto klube.
• Kompaktiškas, sulankstomas, todėl neužima daug
vietos nenaudojamas.
Mankštinkite trigalvius, dvigalvius, pečių
irirkrūtinės
krūtinėsbei
beinugaros
nugarosraumenis:
raumenis:

T IK

24,90 €

8 5 219 7093
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Sportas, grožis ir sveikata
3D Shiatsu
viso kūno masažuoklis

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Masažuoklį galite naudoti įvairioms kūno dalims
ir mėgautis ne tik šiacu masažu, bet ir šildymo
funkcija ir atpalaiduojančia aromaterapija.
•
•
•
•
•

8 masažinės galvutės.
Atsipalaidu
Šildymo funkcija.
o
v
arginančio kite po
Kišenės, skirtos eteriniams aliejams.
darbo!
Padeda sumažinti įtampą ir stresą.
Rankomis reguliuojamas masažo intensyvumas.

Juosmeniui

Pėdoms

Galia: 24 W.

129,90 €

Reflex Body
masažinės šlepetės

Futzuki masažinio kilimėlio
ir vidpadžių komplektas

Pėdose yra itin daug aktyviųjų taškų, kurių
stimuliavimas, remiantis refleksologija, gali pagerinti
kūno funkcijas, sumažinti stresą, palengvinti įtampą
ir diskomfortą.

Atsistokite ant masažinio kilimėlio ir leiskite daugiau
nei 2800 masažinių taškelių masažuoti jūsų padus,
padėti greičiau atsipalaiduoti ir pamiršti įtampą.

• Masažinėse šlepetėse yra šimtai guminių taškelių,
kurie masažuoja nervų galūnes.
• Sumažina pėdų ir kojų nuovargį.
• Prie šlepečių pridedamos 4 elektrodų pagalvėlės,
kurios stimuliuoja nervus ir raumenis
• Didelis ekranas, 10 programų.

rgusioms
Jūsų pavams!
kojo
Galima dėti į batą

Dydžiai:
S/M, L/XL.

39,90 €
19,95 €

46

• Lengva naudoti ten, kur jums patogu – patieskite
kilimėlį ir užlipkite ant jo, kad taškeliai masažuotų
jūsų padus.
• Galite reguliuoti taškelių spaudimo intensyvumą
(sėdėdami arba stovėdami).
• Universalus vidpadžių dydis.

www.topshop.lt

19,90 €
9,95 €

Lengva rūpintis savimi

Skaičius
ribotas!
2995 €
90
įprasta kaina: 59 €

-50 %
2in1 šildomasis
masažuoklis
Masažas ir šiluma – tai du visišką atsipalaidavimą
užtikrinantys dalykai, kuriais galite mėgautis su WELLNEO
2IN1 šildomuoju masažuokliu. Galite pasirinkti iš 2
masažo intensyvumo lygių su šildymo funkcija arba be
jos. Beje, masažuoklį galite naudoti ne tik pėdoms, bet ir
nugarai, galvai ar kitai norimai kūno daliai.

Masažuoja ir šilto visą jūsų kūną!

Naujos
spalvos!
8 5 219 7093
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Sportas, grožis ir sveikata
Tweeze Premium
epiliatorius

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Pasirūpinkite glotnia oda, kuri
švelnumu jus džiugins net kelias
savaites! Šį prietaisą galite naudoti
plaukeliams ne tik nuo viršutinės
lūpos, smakro, skruostų, kojų, rankų, pilvo, pažastų,
bet ir visų intymių bei jautrių vietų šalinti.

• 18 nerūdijančiojo plieno pincetų pašalina plaukelius
su šaknimis.
• Su šviesele, kuri leidžia pastebėti ir pašalinti
kiekvieną nereikalingą plaukelį.
• Atlieka 5000 sūkių/min.
• Patogu pasiimti į keliones ar
naudoti ten, kur nėra elektros.

Reikalingos 2 AA
baterijos.

Flawless veido plaukelių
šalinimo prietaisas
Lengvai ir greitai atsikratykite
nepageidaujamų veido plaukelių.

• Hipoalerginis – jokio paraudimo,
įpjovimų ar odos sudirgimo.
• Su lempute, todėl nuskuta net mažiausius viršutinės
lūpos, skruostų ar smakro plaukelius.
• Nešiojamas ir diskretiškas, kad nepageidaujamus
plaukelius pašalintumėte bet kuriuo metu.

Reikalinga 1 AA
baterija.

39,90 €

19,90 €

Microtouch Solo
barzdaskutė

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Atrodykite nepriekaištingai
kiekvieną dieną!

Nerūdijančiojo plieno
ašmenys prisitaiko
prie veido kontūrų

• Kompaktiškas prietaisas, kurį patogu
pasiimti su savimi.
• 3 kirpimo antgaliai (1 mm, 3 mm, 5 mm),
kad nepriekaištinga atrodytų tiek kelių dienų
barzdelė, tiek ilgesnė barzda.
• Belaidis, įkraunama baterija veikia iki 45 min.

Skuskite

Formuokite

29,90 €
14,95 €
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Galia: 3,7 V.

www.topshop.lt

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Su lempute

Trumpinkite

Įkraunama
baterija

Puiki dovana Jam!

Lengva rūpintis savimi

Step Pedi
pėdų šveitiklis
Šis pėdų šveitiklis pasirūpins švelnia oda. Tiesiog
nuspauskite mygtuką su kojos pirštu ir priglauskite pėdą
prie besisukančio volelio. Prietaisą galite naudoti tiek
sausoms, tiek šlapioms pėdoms šveisti.

-60 %

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

• Itin patogus naudoti šveitiklis – nereikia vargintis
lankstantis ir bandant pasiekti pėdas.
• Greitai ir švelniai pašalina negyvas odos ląsteles.
• Pėdos ne tik nušveičiamos, bet ir masažuojamos.
• Belaidis, naudokite jums patogioje vietoje ir patogiu metu.
• Nepraleidžia vandens.

Lengvai valomas

24,90 €

9,96 €

Reikalingos 3 AA baterijos.

Izaeffect
dezinfekcinis purškalas
• Tinka grybelinių susirgimų
profilaktikai.
• Galima dezinfekuoti namų
paviršius.
• Paprasta naudoti.
• Bekvapis.
PASTABA: Biocidinius
produktus naudokite
saugiai. Prieš naudodami
visuomet perskaitykite
etiketę ir informaciją apie
produktą. Purškalas
nėra skirtas grybelio
pažeistiems nagams
ar odai gydyti. Tai
dezinfekcinis purškalas,
skirtas tokių susirgimų
profilaktikai.

togu
Labai poati!
naud

Tvirtinamas prie
grindų siurbukais

-30 %

Extreme
odos šveitiklis
Nušveiskite sukietėjusią,
šiurkščią odą vos per kelias
sekundes!
• Greitai ir veiksmingai
pašalina sukietėjusią kulnų,
pirštų ir pėdų kraštų odą.
• Dvi skirtingos galvutės –
viena pašalina šiurkščią,
kita – ypač šiurkščią odą.
• Atsparus vandeniui, tad
galima naudoti duše.

Prieš

Kiekis: 200 ml
(2 buteliukai po 100 ml).

19,90 €

13,93 €

-70 %

Po

Reikalingos 2 AA baterijos.

29,90 €

8,97 €

8 5 219 7093
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Sportas, grožis ir sveikata

-20 €
Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

a
Veiksmingai šalin
s!
dantų apnaša

Sonic elektrinis dantų šepetėlis
Pasirūpinkite tinkama burnos higiena ir žavia
šypsena! WELLNEO SONIC elektrinis dantų šepetėlis
naudoja garso bangų technologiją, kuri palengvina
dantų valymą.
2 MINUTES
AUTO-TIMER
min
• 2Švelniai
vibruodamas veiksmingai valo tarpdančius ir
vietas palei dantenas.
• Kietesni viduriniai šereliai
30 SECONDS INTERVAL
nuvalo apnašas.
PAUSE REMINDING
30 s
• Minkštesni
išoriniai šereliai
švelnūs dantenoms.

Švelnesni
šereliai

Kietesni
šereliai

2 MINUTES

BATTERY
OPERATED
AUTO-TIMER
2 min
2
VEIKIMO
REŽIMAI:

• Veiksmingas valymas
• Švelnus masažavimas
30 SECONDS INTERVAL
IPX6
WATERPROOF
PAUSE
REMINDING
papildomos
galvutės
30 s
pakuotėje

6

2 min

QUALITY

30 s

DYNAMIC
CLEANING BY
BATTERY
OPERATED
2
MINUTES
2 MINUČIŲ
SONIC
TECHNOLOGY
AUTO-TIMER
LAIKMATIS

„TYNEX®“
NAILONO
IPX6
WATERPROOF
30
SECONDS
INTERVAL
TYNEX®
NYLON
BRISTLES
ŠERELIAI
PAUSE
REMINDING

DYNAMIC
CLEANING BY
GARSO BANGŲ
ANTI-SLIP
HANDLE
TECHNOLOGIJA
SONIC
TECHNOLOGY
BATTERY
OPERATED
29,90 €
QUALITY
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9,90 €
TYNEX® NYLON BRISTLES
IPX6 WATERPROOF

www.topshop.lt
ANTI-SLIP CLEANING
HANDLE BY
DYNAMIC

SPECIALI
KAINA

Wellneo Sonic
6 keičiamos galvutės
9,90 €

4,90 €

Lengva rūpintis savimi
Šiuo metu gyvename įtemptu ritmu – daug
dirbame, visur skubame, pasirenkamas maistas
ne visuomet būna maistingas ir naudingas mūsų
organizmui. Kas ir koks intensyvus tempas bebūtų,
norime išlikti sveiki ir gražūs. Kas atsakingas už
mūsų grožį ir gerą savijautą?
Kolagenas ne tik moterų žinomas kaip

jaunystės eliksyras, bet ir yra gyvybiškai svarbus
kaulams bei sąnariams.
Vitaminas D atsakingas ne tik už mūsų
kaulus ir sveiką odą, bet ir už stabilią
žmogaus psichinę būklę.

Rūpinkitės savimi ir būkite sveiki!

-25%

-25%

Collagen&Bone Health
maisto papildas

Vitamin D3 Weekly
maisto papildas

Maisto papildas norintiems pasirūpinti tinkama kalcio
koncentracija kraujyje, raumenų ir dantų būkle.

Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės
sistemos veiklą, kaulų ir dantų būklę, raumenų
funkciją, kalcio ir fosforo įsisavinimą.

Pakuotėje: 30 gelinių lengvai ir greitai įsisavinamų
tablečių.

19,90 €

Pakuotėje: 30 gelinių lengvai ir greitai įsisavinamų
tablečių.

14,93 €

ŠIE MAISTO
PAPILDAI:

19,90 €
• Be GMO;
• Su natūralios kilmės saldikliais;
• Be cukraus;

14,93 €

• Be dirbtinių dažiklių;
• Su natūralia kvapiąja medžiaga.

Paratizex
maisto papildas
Šis maisto papildas skirtas žarnyno funkcijai ir natūraliai
organizmo apsaugai palaikyti. Jo sudėtyje yra 9 specialiai
parinktų augalinių ekstraktų derinys, taip pat esantis plaukuotųjų
viršūklių ekstraktas padeda palaikyti žarnyno funkciją ir natūralią
organizmo apsaugą.

-25%

Maistinių medžiagų ekstraktai yra specialiose kapsulėse su
žarnyne suyrančiu apvalkalu, taip užtikrinama, kad maistinės
medžiagos išsiskirtų tiksliai ten, kur reikia, t. y. plonajame žarnyne.
Šį maisto papildą gali vartoti ir suaugusieji, ir vaikai nuo
3 metų amžiaus.
Pakuotėje: 60 skrandyje neirių kapsulių, suyrančių
plonajame žarnyne.

23,90 €

17,93 €

Laikymo sąlygos: Laikyti tamsioje ir sausoje vietoje, ne aukštesnėje
kaip +25 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įspėjimai: Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros dozės.

Vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą. Maisto papildas neturi
būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota
mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Platintojas: UAB „Studio moderna“, Žalgirio g. 135, Vilnius, Lietuva.

8 5 219 7093
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Mada
Wellneo alergijos simptomus
palengvinantis prietaisas

Bamboo Bra
liemenėlė

Greitas ir veiksmingas būdas, palengvinantis
šienligės, žiedadulkių, dulkių erkučių, negyvų odos
ląstelių sukeliamos alergijos simptomus.
Nemalonių alergijos simptomų priežastis –
histaminas, kurį išskiria mūsų organizmas, paveiktas
alergenų. Šis kliniškai patikrintas prietaisas skleidžia
raudoną šviesą, kuri slopina histamino išsiskyrimą ir
saugo nuo sudirgimo.
Tiesiog paspauskite mygtuką ir atsipalaiduokite.
Vos 3 minutės per dieną! Saugu ir Jūsų vaikams.

Tampri liemenėlė yra papildyta bambukų viskoze
ir leidžia patogiai jaustis visą dieną.
•
•
•
•

Patogus užsegimas priekyje.
Itin švelni, jokių metalinių lankelių ir siūlių.
Galima skalbti skalbimo mašinoje.
Su hipoalergine ir orui
laidžia bambukų viskoze.
• Net 8 dydžiai –
nuo S iki 5XL.

• Perštinti nosis ir gerklė.
• Čiaudulys ir kosulys.
• Ašarojančios akys.
Užsegama priekyje

Puikiai priglunda

29,90 €
14,95 €

29,90 €

Laura Amatti Freedom Signature
papuošalų komplektas
Leiskitės laisvės vėjo nešami naujų tikslų ir svajonių
link! Nuostabus papuošalų komplektas yra papuoštas
drugeliais, simbolizuojančiais laisvę ir pokyčius.
Komplekte yra kaklo papuošalas ir apyrankė.
Papuošalai pateikiami puošniame firminiame maišelyje,
kiekvienas papuošalas yra saugiai supakuotas. Kaklo
papuošalo ilgį galima reguliuoti nuo 50 iki 58 cm.

Puiki dovana
29,90 €
14,95 €
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Jai!

Pakabuko matmenys – 3,5 x 2 cm,
apyrankės skersmuo – 7 cm,
pakabuko matmenys – 2 x 1,2 cm.

www.topshop.lt

-50%

Grožis detalėse

Laura Amatti Miss Gorgeous
rankinė

-50 %

Atskleiskite savo stilių ir individualumą su šia prabangia
rankine. Ji stilinga ir praktiška, lengvai priderinsite prie savo
drabužių ir pravers jums įvairiausiomis progomis.
• Talpi rankinė su 3 vidinėmis kišenėmis, į kurias patogu
susidėti smulkesnius daiktus.
• Su rankenomis ir reguliuojamo ilgio dirželiu – pasirinkite,
kaip nešioti patogiau.
• Su puošniomis aukso spalvos detalėmis.

69,90 €

34,95 €

SKAIČIUS
RIBOTAS

Rankenų ilgis: 13 cm.
Pečių diržo ilgis: nuo 55 cm iki 61 cm.
Spalvos: rožinė, raudona ir juoda.

Stilingas derinys!

Laura Amatti
Elegance apyrankė

SPECIALIOS
KAINOS

24,90 €

4,90 €

Stilingas
m
derinys vėsiaja
i!
u
ik
metų la

Laura Amatti
saulės akiniai
29,90 €

8,90 €

8 5 219 7093
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Virtuvė

Skaičius
ribotas!

5990 €
įprasta kaina: 9990 €

SUTAUPYKIT
E

,,Naujųjų memtųba“
energijos bo
:

Ingredientai
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40 €

Nutribullet
raudonas trintuvas, 600 W
Itin patrauklus pasiūlymas populiariajam raudonos spalvos
NUTRIBULLET trintuvui. Šis galingas prietaisas įvairiausius
ingredientus paverčia itin maistingais kokteiliais.
Padovanokite sau ir artimiesiems tikrą energijos ir puikios
nuotaikos užtaisą. Tegul per šias šventes ant stalo
puikuojasi net tik tradiciniai patiekalai, bet ir gardžios
užtepėlės ir padažai paruošti su NUTRIBULLET.

5 DALIŲ RINKINYS

20 000 SŪKIŲ/MIN.

Pasirūpinkite Jums
brangiausių žmonių savijauta!

Malonumas gaminti kasdien

Dovanodami NUTRIBULLET linkėkite sveikatos!
30 DIENŲ

30 DIENŲ

IŠBANDYMO
GARANTIJA

30 DIENŲ

IŠBANDYMO
GARANTIJA

Teiraukitės

IŠBANDYMO
GARANTIJA

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

PRO

900 SERIES

Pirmas žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

Išskirtinė galia profesionaliems
rezultatams.

Pats galingiausias NUTRIBULLET
trintuvas.

VEIKSMINGESNIS MAIŠYMAS, GLOTNESNĖ TEKSTŪRA, GREITESNI REZULTATAI

20 000

25 000

30 000

sūkių per minutę

sūkių per minutę

sūkių per minutę

600 W

900 W

1700 W

Ką rasite pakuotėje?

Ką rasite pakuotėje?

Ką rasite pakuotėje?

12 DALIŲ RINKINYS

9 DALIŲ RINKINYS

10 DALIŲ RINKINYS

Pagrindas su
galingu varikliu

680 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

Kryžminiai ašmenys

Išilginiai ašmenys

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

500 ml indas su
nuimama rankena

500 ml indas su
rankena

500 ml indas su
nuimama rankena

1 sandarus dangtelis

1300 ml didelis indas

1 sandarus dangtelis
1 indelio žiedas

2 sandarūs dangteliai

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Naudojimo
instrukcija

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Karščiui atsparus
indas su dviejų dalių
dangteliu

909 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

Naudojimo instrukcija
Naudojimo instrukcija
su receptais

249,90 €
119,90 €

149,90 €

199,92 €

8 5 219 7093
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Virtuvė
Kitchen Robot Deluxe
virtuvinis kombainas
Pasiruoškite šventėms itin lengvai ir
patogiai su daugiafinkciu virtuviniu
kombainu.
• Įvairūs greičio pasirinkimai – net
10 greičio lygių ir pulsavimo funkcija.
• Galingas 1000 W variklis leis lengvai
plakti ir maišyti net itin tirštą tešlą.
• Plakimo antgaliai juda elipsės forma ir
itin gerai išmaišo ingredientus.
• Nerūdijančiojo plieno dubuo, kurio
talpa – 5,5 litro.
• Su priedais ne tik sumalsite mėsą,
pagaminsite gardžių makaronų, bet ir
supjaustysite ir sutarkuosite daržoves.

Teiraukitės

taisas
Vienas prieduotims!
visoms už

Tešlą sudėtingiausiams
kepiniams prietaisas sumaišys
be vargo, o kiaušinius suplaks iki
tinkamos konsistencijos akimirksniu.
Galia: 1000 W.

449,40 €
359,52 €

Deluxe
daugiafunkcis trintuvas su priedais
Lai trinimo, smulkinimo, pjaustymo, tarkavimo ir plakimo darbus
už Jus atlieka patikimas ir daugiafunkcis trintuvas, kad šventėms
ruoštis būtų dar lengviau ir paprasčiau.
• Reguliuojamas veikimo greitis (nuo 0 iki 10) leidžia maistą
lengvai susmulkinti ar sutrinti iki norimos tekstūros.
• Ergonomiškos rankenos ir neslystantis padas.
• Lengva naudoti – priedai greitai keičiami ir paruošiami naudoti.
• Trynimo indas yra su patogia matavimo skale ir
praktišku dangteliu.

Rinkinį sudaro:
Korpusas su varikliu, trynimo indas,
plakimo antgalis, trintuvo kotas iš
nerūdijančiojo plieno, bulvių grūstuvas,
tarkavimo ašmenys, pjaustymo
ašmenys, mažas smulkinimo indas,
didelis pjaustymo ir smulkinimo indas.

119,90 €

56

Galia: 600 W.

www.delimano.lt

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Rinkinį sudaro:
Korpusas, dubuo, apsauga
nuo taškymosi, maišymo,
plakimo ir minkymo antgaliai,
trintuvo indas, malimo
priedas, mėsmalės priedas,
makaronų gaminimo
priedas, pjaustymo ir
tarkavimo priedas.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Malonumas gaminti kasdien

18in1
daugiafunkcis prietaisas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Puiki dovana artimiesiems ir sau pačiam - universalus ir
paprastas naudoti prietaisas! Sugalvokite, ko norėtumėte
pietums, sudėkite ingredientus, nustatykite programą, trukmę
ir po kurio laiko mėgaukitės gardžiu patiekalu. Ruošimo
galimybės plačios – kepimas, virimas garuose, troškinimas,
gruzdinimas ir dar daugiau!
• 17 automatinių programų ir 1 rankinio nustatymo programa.
• Gaminimo metu kvapai sulaikomi prietaiso viduje.
• Gardiems patiekalams visur, kur yra elektra, ruošti:
namuose, stovyklavietėse, turistiniuose
automobiliuose, vasarnamiuose.
• Nesvylančia danga padengtas vidinis puodas.
• Yra gaminimo atidėjimo ir šilumos palaikymo funkcijos.

Vidinio puodo talpa – 5 l.

69,90 €

Praktiški priedai

Liečiamas valdymo skydelis.
Galia: 700 W.

Stone Expert
aukšta elektrinė keptuvė
Nesvarbu, kokio patiekalo užsigeisite –
troškinio, picos ar kepsnio, jį patogiai galėsite
paruošti su šia aukšta elektrine keptuve!
• Daugiafunkcis prietaisas – naudokite kaip
puodą, keptuvę, troškintuvę.
• Nesvylanti ir braižymuisi atspari
„Quantanium Real Stone“ danga.
• Gaminant pakanka lašelio aliejaus.
• Su grūdinto stiklo dangčiu.

Puiki dovana
mėgstantiems gaminti!

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-50%

Talpa: 2,6 l.
Galia: 1200 W.
Skersmuo: 24,7 cm.

54,90 €
27,45 €

8 5 219 7093
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Virtuvė

Nesvarbu, mėgstate šeimininkauti virtuvėje, ar stengiatės ten
nė kojos nekelti, JUMS patiks DELIMANO JOY. Pasiduokite
džiaugsmui, kurį gali teikti gaminimas, ir jauskitės užtikrinti
gamindami net gurmanus pradžiuginsiančius receptus. Ir
svarbiausia – sutaupykite laiko, kurį galėsite praleisti kartu su
šeima, džiaugdamiesi gardžiais patiekalais, pagamintais be
vargo. Kiekvienas šios linijos prietaisas atsakingai apgalvotas,
kad jį būtų lengva naudoti ir valyti, pasižymi universalumu ir
daugiafunkciškumu. Pasinerkite į gaminimo nuotykį kartu su
DELIMANO JOY, įsitikinkite, kad gaminti gali kiekvienas ir
net sunkiausias užduotis patikėkite šiems virtuvės pagalbininkams, nes su jais malonumas gaminti kasdien!

Joy
lėtaeigė sulčiaspaudė
Žiemą itin trūksta vitaminų
todėl pasinaudokite lėtaigės
sulčiaspaudės teikiama galimybę
gauti kas geriausia iš vaisių ir
daržovių. Su lėtaeige sulčiaspaude
ruoštos sultys yra itin maistingos ir
ilgiau išlieka šviežios.
• Sultys spaudžiamos lėtuoju
būdu, vaisiai ir daržovės lėtai
traiškomi ir spaudžiami sraigtu,
todėl sultys geriau išsaugo
spalvą, skonį, yra vientisos
konsistencijos.
• Plati maisto dėjimo anga.
• Nerūdijančiojo plieno filtras.

Plati anga

129,90 €
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Galia: 200 W.
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Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Lietuvoje
nuo

GRUODŽIO

Joy
mėsmalė

Teiraukitės

Su šiuo prietaisu ne tik malsite
mėsą ar gaminsite namines dešreles ar maltos mėsos ritinėlius, bet
ir galėsite susmulkinti daržoves
ar vaisius tai paruošdami juos
vakavimui, o aguonas Kūčioms
ar Kalėdų pyragui sumalsite vos
vienu mygtuko paspaudimu.
Pamirškite varginantį rankenėlės
sukimą ši mėsmalė yra elektrinė.

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-10 €

• 3 sieteliai – stambiam,
vidutiniam ir smulkiam malimui.
• Atbulinės eigos funkcija.
• Veikia tyliai – žemas triukšmo lygis
(mažiau nei 85 dB).

Galima gaminti
dešreles

59,90 €

49,90 €

Galia: iki 1800 W.

Malonumas gaminti kasdien

Joy Duomix
trintuvas su priedais

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

DELIMANO pristato išskirtinį galingą prietaisą, kurį
galite naudoti kaip rankinį trintuvą arba tirštųjų kokteilių
plaktuvą. Tobulai tinka trinti karštas sriubas ar padažus!
• Galingas 600 W variklis.
• Nerūdijančiojo plieno kotas ir ašmenys.
• Plastikiniai indeliai be BPA užspaudžiami
sandariais dangteliais.
• Itin lengvai keičiami antgaliai.

Talpus smulkinimo
indas

Paprasta naudoti

Komplekte yra: korpusas su varikliu,
trynimo kotas su ašmenimis, užsukami
trynimo ašmenys, trynimo indas su dangteliu,
smulkinimo indas su ašmenimis ir dangteliu.

59,80 €

Galia: 600 W.

Joy smulkintuvas
• Pasirenkamas smulkinimo
būdas – su viengubais arba
dvigubais ašmenimis.
• 2 papildomi priedai –
padažams ar užtepėlėms maišyti
ir kremui plakti.
• Itin aštrūs nerūdijančiojo plieno
ašmenys.

Smulkina net
riešutus

Joy trintuvas

Teiraukitės

• Puikiai tinka tirštiesiems
kokteiliams, padažams,
trintoms sriuboms, kūdikių
maistui ruošti.
• Galima trinti karštus produktus.
• Paprasta valyti – pakanka
nuplauti po tekančio
vandens srove.

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Trinkite iškart
puode

24,90 €
12,45 €

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

19,90 €
Galia: 200 W.
Indelio talpa: 350 ml.

13,93 €

Galia: 200 W.

8 5 219 7093
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Virtuvė
Joy
plaktuvas su dubeniu

Teiraukitės

Leiskite šiam plaktuvui atlikti visus maišymo
darbus už Jus! Rankinį plaktuvą pritvirtinus
prie stovo Jūsų rankos liks laisvos, tad galėsite
patogiai berti ingredientus maišymo metu.
• Dviejų rūšių antgaliai: plakimo (skystiems
ingredientams) ir minkymo (tirštai tešlai).
• Besisukantis dubuo užtikrina tolygų
ingredientų maišymą.
• Galima pasirinkti iš 5 greičio lygių.
• Plaktuvą lengva nuimti nuo stovo ir
naudoti atskirai.

Plaktuvą lengva nuimti nuo
stovo ir naudoti atskirai
Dubens talpa: 4 l.
Galia: 250–300 W.

49,90 €

Ypatingas Kalėdų pyragas
Ingredientai:
• 3 kiaušiniai
• 200 g sviesto
• 1 stiklinė aliejaus
• 2 stiklinės cukraus
• 1 stiklinė uogienės
(tinka bet kokių uogų)

• 2 stiklinės kefyro
• 1 nubrauktas arbatinis
šaukštelis sodos
• 4 stiklinės miltų
• 1 žiupsnelis cinamono
• Žiupsnelis maltų gvazdikėlių

Gaminimas:
1. Kiaušinius išplakite su cukrumi, sumaišykite su aliejumi ir lydytu sviestu
iki vientisos masės, tada sukrėskite uogienę, suberkite prieskonius ir dar
kartą viską išmaišykite.
2. Sumaišykite kefyrą su soda ir supilkite į masę, visą laiką maišant
suberkite miltus.
3. Paruoštą tešlą supilkite į kepimo formą ir 170°C karščio orkaitėje kepkite
apie 40–60 min.
4. Pyragas bus iškepęs, kai, įkišus medinį pagaliuką, tešla prie jo nelimpa.

Skanaus!

60

www.delimano.lt

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Malonumas gaminti kasdien

Joy
ledų gaminimo aparatas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Net jei už lango spaudžia šaltukas naminis
obuolių pyragas pagardintas ledais yra tikras
malonumas, todėl ruoškite gardžius naminius
ledus ar šerbetą su džiaugsmu. O tam Jums
tereiks palaikyti šaldymo dubenį šaldiklyje per
naktį, po to įjungti prietaisą, supilti norimus
ingredientus ir per 15–30 min. aparatas juos
išmaišys iki vientisos masės.
• Vienu metu paruoškite iki 800 ml ledų.
• Ruoškite sveikesnę deserto versiją iš
šaldyto jogurto.
• Besisukanti mentelė užtikrina tolygų
ledų stingimą.
• Pridėję ledukų į prietaiso dubenį jį galite
naudoti kaip šaldomąjį indą.
• Neslystantis padas užtikrina saugų ir
stabilų naudojimą.

Galia: 12 W.

39,90 €
Sudėkite
ingredientus

27,93 €

Joy
virtuvinės svarstyklės
• Paviršius padengtas
grūdintuoju stiklu, todėl
itin lengvai valomas.
• Įvairūs svorio vienetai.
• Didžiausias leistinas
sverti svoris – 5 kg.
• Su aiškiu LCD ekranu.

34,90 €

22,69 €

Išmaišykite

-35%

Mėgaukitės

Joy
virtuvas

Teiraukitės

• Greitas vandens užvirimas.
• Kaitinimo plokštė iš
nerūdijančiojo plieno.
• Lengva naudoti ir valyti.

29,90 €

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Galia: 730–870 W.
Talpa: 250 ml.

8 5 219 7093
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Virtuvė
Joy
sumuštinių keptuvė
Ruoškite populiariausius užkandžius ir stebinkite
artimuosius turėdami vos vieną prietaisą!

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

• 4 kepimo plokštės: sumuštinių, vaflių, kepsnių, keksiukų.
• Lengva naudoti ir keisti kepimo plokštes.
• Paprasta valyti – kepimo plokštės padengtos nesvylančia
danga, todėl lengva nuvalyti maisto likučius.

4 keičiamos plokštės

Galia: 650-780 W.

imo
Didelis škiueps!
pavir

49,90 €

Joy
skaitmeninis virdulys
Stilingo dizaino virdulys tinka įvairiausioms
virtuvėms, jį paprasta naudoti ir ruošti gėrimus.
• Reguliuojama vandens temperatūra
(nuo 40 °C iki 99 °C).
• Šilumos palaikymo funkcija.
• Skaitmeninis valdymas.
• Išimamas vandens filtras
lengvesniam valymui.

Elektroninis ekranas
Galia: 1850–2200 W.
Talpa: 1,7 l.

44,90 €
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Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-15 €

Malonumas gaminti kasdien

Joy
jogurto gaminimo aparatas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Turėdami šį jogurto gaminimo aparatą galėsite namie
lengvai ir paprastai pasigaminti šviežio, maistingo ir
natūralaus jogurto be jokių konservantų.
• Paruoškite sveiko jogurto savo namuose.
• Eksperimentuokite, jogurtą gardinkite mėgstamais
priedais ir raskite skaniausius derinius!
• Indelius galima plauti indaplovėje.

Vienu metu
paruošite daugiau
nei 1 litrą jogurto

Net 7 indeliai

Galia: 15 W.

24,90 €

Rekomenduojame

Gaminti naminį jogurtą itin paprasta!
1. Pakaitinkite ir atvėsinkite pieną (iki 40 °C).
2. Atskirame dubenyje sumaišykite šiek
tiek natūralaus jogurto ir pieno. Šią masę
sumaišykite su likusiu pienu ir išpilstykite
į prietaiso indelius.
3. Įjunkite prietaisą ir po 6–8 val. jau
skanaukite naminio jogurto!
Bus dar skaniau, jeigu jį
pagardinsite vaisiais, riešutais,
medumi ar prieskoniais!

Skanaus!

Joy elektrinis druskos
arba pipirų malūnėlis
Šviežiai malti pipirai ir druska – klasikiniai
ir geriausi prieskoniai. Paspauskite
malūnėlio viršuje esantį mygtuką ir
gardinkite prieskonius šviežiai maltais
prieskoniais be jokio vargo.

-5 €

• Keraminis malimo
mechanizmas
nepriekaištingai sumala
druską ar pipirus.
• Reguliuojamas malimo
smulkumas.
• Prietaiso apačioje
yra lemputė.
• Patvarus nerūdijančiojo
plieno korpusas.
• Permatoma prieskonių
talpykla.

Reikalingos 6 AAA baterijos.

14,90 €

9,90 €

8 5 219 7093
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Virtuvė
Utile elektrinė
blynų keptuvė
• Keptuvė yra elektrinė, todėl
nereikia viryklės.
• Blynai nesvyla ir nelimpa.
• Visuomet tinkama
temperatūra kepti.
• Reikia tik lašelio aliejaus
ar sviesto.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-50%

• Vienas prietaisas – pjausto,
trina, smulkina ir mala.
• Tinka sugrūsti ledą ir kitus
kietesnius ingredientus.
• Dvigubi ašmenys, užtikrinantys
nepriekaištingą smulkinimą.

• Universalus prietaisas kiaušiniams
virti ir maistui garinti– ruoškite kiaušinius
įvairiais būdai (skystus, vidutinio kietumo,
kietus), plaktus, su įvairiais priedais.
• Greita – vienu metu išvirkite daugiausia 7 kiaušinius.
• Ne tik kiaušiniams – tinka ir mažoms daržovėms,
ryžiams, kitokioms kruopoms.
• Kompaktiškas prietaisas – mažas, užima nedaug
vietos virtuvėje.

29,90 €
14,95 €

14,95 €

Clarity Pro
smulkintuvas

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

SKAIČIUS
RIBOTAS

Utile
plaktuvas
• Kompaktiškas plaktuvas
kasdieniams virtuvės darbams.
• 5 greičio režimai.
• Antgalius lengva nuimti.
• Antgaliai iš nerūdijančiojo plieno.

-70%

Galia: 300 W.

49,90 €
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Galia: 150 W.

14,97 €
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Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

Galia: 360 W.

Skersmuo: 20 cm.
Galia: 800 W.

29,90 €

Utile Egg Master
Pro daugiafunkcis
virtuvas

24,90 €

12,45 €

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

-50%

Malonumas gaminti kasdien

7 dalių rinkinys
Išskirtinė kokybė
Profesionalūs rezultatai

ADRIANO‘S
ULTIMATE indų
rinkinys
Deimantų
ir titano
dalelės

Nepakeičiamas indų rinkinys su itin patvaria nelimpančia danga, papildyta
tikromis deimantų ir titano dalelėmis. Ilgaamžis ir daugiafunkcis 7 dalių
rinkinys puikiai tinka virti, kepti, gruzdinti, troškinti ir patiekti maistą!

Dangtis su rankena
skysčiams pilti

• Aliuminio pagrindas užtikrina nepriekaištingą ir tolygų karščio perdavimą,
jokių „karščio taškų“.
• Ypač patvari šiurkšti danga – naujausia rinkos inovacija.
• Atspari braižymuisi ir nelimpa.
• Stilingas dizainas, šlifuotas blizgus aliuminis atrodo prašmatniai.
• Galima naudoti orkaitėje* ir tinka visų rūšių viryklėms, taip pat indukcinėms.

194,30 €

Rinkinį sudaro: keptuvė, 24 cm, ovali
troškintuvė, 6 l, AROMA dangtis, karščiui
atspari keptuvė, 26 cm, puodas, 20 cm,
dangtis, 20 cm, troškintuvė, 26 cm.

*Išskyrus keptuvę, 24 cm, puodą, 20 cm, ir dangtį, 20 cm.

ATSPARI
BRAIŽYMUISI

LENGVA
VALYTI

NELIMPA

Populiariausios ADRIANO‘S linijos prekės:
Keptuvė,
28 cm

29,90 €

Karščiui atsparus puodas,
26 cm

34,90 €

Troškintuvė,
26 cm

29,90 €

8 5 219 7093
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Virtuvė
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Stone Legend Copperlux
METŲ
GARANTIJA

indai

Ši indų linija išsiskiria patobulinta danga. Ji papildyta ne
tik akmens bei titano dalelėmis, kurios suteikia tvirtumo
ir atsparumo braižymuisi, bet ir vario dalelėmis, kurios
užtikrina dar geresnį indų laidumą šilumai.

NAUJIENA
Itin laidūs karščiui

SU AKMENS
IR VARIO
DALELĖMIS

Nesvyla
Ypač patvarūs ir ilgaamžiški

Copperlux Mega rinkinys
NESVYLA

VISŲ RŪŠIŲ
VIRYKLĖMS

ATSPARŪS
ĮBRĖŽIMAMS

LENGVAI
VALOMI

GALIMA PLAUTI
INDAPLOVĖJE

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

Norėdami užtikrinti, kad indas jums tinkamai
tarnautų, laikykitės šių patarimų:
• Išpakuotą indą išplaukite ir nusausinkite.
• Indo vidų ištrinkite aliejumi ir palikite per naktį.
• Gamindami maistą nustatykite mažą arba
vidutinę kaitrą. NEPERKAITINKITE indo!

Ingredientai:
• 1 antis
• 2 stiklinės natūralių obuolių sulčių
• 1 cinamono lazdelė
• Prieskoniai pagal skonį: kardamono,
žvaigždinio anyžiaus, saldžiųjų
paprikų, ciberžolės, imbiero, kmynų,
česnako, druskos, pipirų
Gaminimas:
1. Iš prieskonių paruoškite mišinį – sumaišykite
obuolių sultis, tarkuotą cinamono lazdelę ir pasirinktus prieskonius. Įtrinkite antį šiuo mišiniu.
2. Paruoškite įdarą, kuriuo įdarysite antį.
3. Nuplaukite saldžiąsias bulves, morkas,
svogūnus ir kepkite iki 200 °C temperatūros
įkaitusioje orkaitėje 10–20 min.
4. Pašalinkite lukštus ir odeles nuo keptų
daržovių.
5. Slyvas ir spanguoles užmerkite šaltame
vandenyje.
6. Pašalinkite sėklas iš kriaušių bei obuolių ir
supjaustykite stambiomis skiltelėmis.
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Rinkinį sudaro:
• Kepimo forma, 40 x 25 cm
• Puodas, 24 cm
• Puodas, 20 cm
• Kvadratinė kepimo forma,
27 x 27 cm

246,00 €

Įdaras:
• Saldžiosios bulvės
• Morkos
• Mėlynieji svogūnai
• Džiovintos slyvos
• Kriaušės
• Obuoliai
• Džiovintos spanguolės
7. Keptas daržoves supjaustykite stambiais gabaliukais ir sumaišykite su mirkytomis uogomis bei pjaustytais vaisiais.
8. Pusę įdaro sudėkite į antį.
9. Įdarytą antį pašaukite į iki 220 °C
temperatūros įkaitusią orkaitę ir kepkite
10–15 min. Po to temperatūrą sumažinkite iki 150 °C ir kepkite 1–2 val.
10. Prieš baigdami kepti sudėkite likusį
įdarą ir kepkite 15–30 min.

Skanaus!

• Kvadratinis dangtis,
27 x 27 cm
• Keptuvė, 24 cm
• Dangtis, 24 cm
• Dangtis, 20 cm
• Blynų keptuvė, 24 cm
• Prikaistuvis, 16 cm

Malonumas gaminti kasdien

Skaičius
ribotas!
3490 €
90
įprasta kaina: 59 €

KITE
SUTAUPY

25 €

Stone Legend Copperlux
ovali kepimo forma
Tegul Kalėdų skonis tampa magiškas pasitelkus
COPPERLUX ovalią kepimo formą. Praktiška
talpi kepimo forma, kurioje paruošite gardžius
valgius gausiai šeimai! Puikiai tinka virti, kepti,
troškinti ir net patiekti maistą. Indo išorė padengta
emaliu, o vidus – danga su akmens masės ir vario
dalelėmis. Itin patvari, nesibraižo ir nesvyla.
6 l talpa – pakaks visai šeimai!

• Specialios formos rankena, į kurią galima
įpilti padažo ar sultinio, kad šis iš lėto lašėtų į
ruošiamą maistą ir suteiktų papildomų skonių.
• Galima naudoti orkaitėje.

Kartu su
dangčiu
8 5 219 7093
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Virtuvė

PERGALINGOMS AKIMIRKOMS VIRTUVĖJE
Stone Legend Copperlux
puodai ir keptuvės

NESVYLA

VISŲ RŪŠIŲ
VIRYKLĖMS

5

ATSPARŪS
ĮBRĖŽIMAMS

LENGVAI
VALOMI

GALIMA PLAUTI
INDAPLOVĖJE

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

4

1
2

8

6

3

7
1 Puodas

5 Blynų keptuvė

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Ø 24 cm

Galima naudoti orkaitėje!

nuo 29,90

€

2 Troškintuvė

6 Prikaistuvis

Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm

Ø 16 cm

Galima naudoti orkaitėje!

nuo 24,90

€

3 Keptuvė

40 x 25 cm

nuo

19,90 €

4 Dangtis

Galima naudoti orkaitėje!

nuo 9,90

€

27 x 27 cm

Galima naudoti orkaitėje! 44,90 €

Stone Legend Copperlux
keptuvė
Ø 20 cm
Dovanos vertė: 19,90 €
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Galima naudoti orkaitėje! 34,90 €
8 Kvadratinė kepimo forma

Ø 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm

DOVANA

19,90 €
7 Kepimo forma

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

perkant bet kurią
kepimo formą

19,90 €

www.delimano.lt

DOVANA
KEPTUVĖ

DOVANA
KEPTUVĖ

Malonumas gaminti kasdien

Copperlux aukšta keptuvė
Ø 26 cm
Itin aukštą keptuvę galite naudoti ne
tik maistui kepti, bet ir gruzdinti ar
troškinti. Patogiai paruošite makaronus,
mėsos kepsnius, rizotą ir daugybę kitų
tradicinių ar egzotiškų patiekalų.

Nerūdijančiojo
plieno rankena

Gaminkite ant
viryklės arba
orkaitėje!

Rasa Rastokaitė ir Džiugas Siaurusaitis

REKOMENDUOJA!

NESVYLA

ATSPARI
ĮBRĖŽIMAMS

GALIMA
PLAUTI
INDAPLOVĖJE

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

29,90 €

Copperlux Cook’n’Bake
puodas su priedais
Ø 24 cm
Universalaus dydžio ir talpos indas
pasižymi daugiafunkciškumu, taip pat
patogu, kad šį indą galite naudoti
tiek gamindami maistą ant viryklės,
tiek orkaitėje.

Gruzdinkite

Kepkite ant grotelių

Virkite garuose

Kepkite pyragus

1 puodas –
daugybė naudojimo
būdų

34,90 €
17,45 €

8 5 219 7093
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Virtuvė
STONE FORTE LINIJOS INDAI
Šios linijos indų aliuminio pagrindas padengtas nesvylančia „Quantanium“ danga ir papildomu mikrokristalų
sluoksniu, jie tinka dujinėms, elektrinėms, indukcinėms viryklėms ir viryklėms su keraminėmis kaitlentėmis.
Danga, kuria padengti indai – ypač atspari įbrėžimams ir nesvyla, taip pat jų rankenos labai patogios ir švelnios.

Keptuvė

Puodas

Ø 20 cm,
24 cm,
28 cm.

Ø 20 cm,
24 cm.

nuo

24,90 €

nuo

29,90 €

Blynų keptuvė

Dangtis

Ø 25 cm,
28 cm.

Ø 20 cm,
24 cm,
28 cm.

nuo

19,90 €

nuo

10,90 €

Keptuvė

Kepimo forma

Matmenys:
28 x 28 cm.

Matmenys:
31 x 23 cm,
35 x 25 cm.

59,90 €

nuo

DOVANA
KEPTUVĖ*

29,90 €

*Daugiau apie akciją 68 psl.

STONE LEGEND LINIJOS INDAI
Šios linijos indai apjungia senas tradicijas turinčias ir šiuolaikines inovatyvias medžiagas indų pramonėje. Indų
pagrindas pagamintas iš plieno, išorė padengta emaliu, o vidus – „Quantanium Real Stone“ danga, kuri labai
gerai sulaiko karštį ir palaipsniui perduoda jį maistui, todėl galima gaminti žemesnėje temperatūroje.

Pieno prikaistuvis
Ø 14 cm

-40%

Ø 24 cm

17,98 €

17,98 €

10,79 €

12,59 €

Keptuvė

-30%

Ø 28 cm
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Blynų keptuvė

Karščiui atsparus
dangtis
Ø 28 cm

27,98 €

14,90 €

19,59 €

7,45 €

www.delimano.lt

-30%

-50%

Malonumas gaminti kasdien

Chef Power
peilių rinkinys
Peiliai, kurie pasigalanda patys!
Viršutinės peilių stovo angos yra su keraminiu galąstuvu, todėl
kaskart, kai tik įdedate ar išimate peilį, jį pagalandate.
Komplekte yra 4 peiliai su nerūdijančiojo plieno ašmenimis:
•
•
•
•

Šefo peilis – preciziškoms mėsos ir daržovių riekelėms.
SANTOKU peilis – smulkinimui ir kapojimui.
Filė peilis – paukštienai ir žuvims.
Universalus peilis – smulkiems pjaustymo
darbams.
Komplekte yra: 4 peiliai su
nerūdijančiojo plieno ašmenimis,
peilių stovas su galąstuvais,
papildomai pridedami 4 kepsnių
peiliai ir virtuvinės žirklės.

PEILIŲ AN

GOS

SU

L
GA

ĄS

TU

I
VA

S

Peiliams laikyt
i ir
galąsti!
29,90 €

Žuviai

Paukštienai

Smulkinimui ir kapojimui

Chef Maxxstar
peilis

Brava
medinė lentelė

• Itin aštrūs nerūdijančiojo plieno
ašmenys, padengti titanu.
• Universaliu peiliu galėsite lupti, pjaustyti,
raikyti, smulkinti kubeliais, kapoti ir kt.
• Neslystanti rankena.

• Iš 100 % buko medienos, todėl yra tvirta,
patvari ir tarnaus ilgus metus.
• Tinka ne tik pjaustymui, bet ir
maisto serviravimui.
• Su grioveliais skysčiui surinkti, kad stalo ar
spintelės paviršius išliktų sausas ir švarus.

Peilio geležtleėidsu
a
angomis nepriliptžii
ui
st
mai

14,90 €
7,45 €

nuo

10,90 €

nuo

8,72 €

Matmenys: 36 x 25 cm
arba 30 x 20 cm.

8 5 219 7093
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Virtuvė
Copper Crisper
kepimo forma

2 UŽ 1
KAINĄ!

Ruoškite gardžius keptus valgius visiškai be riebalų!
Specialios nesvylančios grotelės yra šiek tiek pakilusios nuo
kepimo skardos, tad karštas oras gali cirkuliuoti aplink maistą
360° kampu, kad jis būtų tolygiai iškepęs iš visų pusių.
• Paverskite savo orkaitę
į gruzdintuvę.
• Mėgaukitės tobulomis traškiomis
gruzdintomis bulvytėmis, svogūnų
žiedais ir kitais gardžiais patiekalais.
• Su rankenėlėmis, už kurių patogu
suimti ir nukelti kepimo groteles.
• Kepimo grotelės ir skarda padengtos
nesvylančia danga.

Plaukite maistą

Už 2 vnt.

19,90 €

Nukoškite

Matmenys: grotelės – 22,3 x 30,3 cm, skarda – 24,5 x 32,5 cm.

Brava Nicer Dicer
pjaustyklė

Brava Chop Express
pjaustyklė

• Lengvai, greitai ir nepriekaištingai pjaustykite
daržoves, vaisius, kiaušinius, sūrį ar kumpį.
• Dailūs 4 skirtingų dydžių kubeliai: nuo
0,5 x 0,5 cm iki 3 x 3 cm.
• Taip pat pjaustykite maistą dviejų dydžių
lazdelėmis ir ruoškite bulvytes ar daržovių lazdeles.
• Korpusas iš tvirto plastiko, ašmenys –
nerūdijančiojo plieno.
• Galima plauti indaplovėje.

• Universali: naudokite kaip
smulkintuvą, pjaustyklę, trintuvą
ar plaktuvą.
• Neslystantis pagrindas.
• Nereikia elektros ar baterijų.

Komplekte yra:
pjaustyklės indas
(800 ml talpos),
dangtis su greitojo
valymo mygtuku,
2 pjaustymo įdėklai
(kiekviename yra
dviejų rūšių ašmenys).

Traukite rankenėlę į
save, kad ašmenys
pradėtų suktis ir
smulkinti maistą

19,90 €
15,92 €
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9,90 €

Indo talpa: 400 ml
(naudojama 200–250 ml).

Malonumas gaminti kasdien

Brava Cooltops
maisto indeliai
• Dangteliai su 4 spaustukais
apsaugo nuo skysčio
pratekėjimo.
• Oro vožtuvas sulaiko kvapus
indelio viduje.
• Galima dėti į šaldiklį, mikrobangų
krosnelę ar indaplovę.
• Itin patvarūs, nesideformuoja.

SKAIČIUS
RIBOTAS

Brava
maisto indelių rinkinys
• Praktiški ir universalūs – maišykite ingredientus,
patiekite ar laikykite maistą, šildykite mikrobangų
krosnelėje, pasiimkite su savimi į darbą.
• Apsauga nuo mikrobų – vidus padengtas
„Mikroban“ danga, saugančia nuo bakterijų
atsiradimo ir plitimo.
• Galima šildyti maistą mikrobangų krosnelėje
(iki 15 minučių 100 °C temperatūroje).
• Kompaktiški – nenaudojamus galima sudėti vieną
į kitą, kad užimtų mažiau vietos.

100 % sandarūs

24,90 €

Sulankstomi

Pastaba: Sandarumui užtikrinti reikia tvirtai
užspausti spaustukus ir oro vožtuvą.

14,90 €

Rinkinyje yra 3 indeliai:
mažas – 0,5 l, vidutinis – 1,5 l, didelis – 3,5 l.

Brava Shake-It 5in1
daugiafunkcis įrankis

Brava 4in1
česnakų pjaustyklė

• Skirtingi naudojimo būdai – pjaustyklė, tarka,
plakiklis, sulčiaspaudė.
• Nerūdijančiojo plieno tarkavimo ašmenys
lengvai sutarkuos vaisius, daržoves, sūrį ar
kitokius ingredientus.
• Ingredientus pjaustyti ar tarkuoti galite tiesiai
į patiekalą.
• Taupykite vietą – visas dalis galima
patogiai sudėti į indelį.

• Smulkina į 81 vienodą gabaliuką su
kiekvienu pasukimu.
• Jokių likučių – česnakas nelimpa prie
pjaustyklės ašmenų.
• Kubeliai nesulimpa – pjaustykite
česnakus tiesiai į gaminamą maistą.

i
udoti – tars
Paprasta na alūnėlį.
pipirų m

Patogu tarkuoti

14,90 €
11,92 €

19,90 €
13,93 €

8 5 219 7093
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Virtuvė
Brava Drum
pjaustyklė

-20%

• Daugiafunkcis – vienas prietaisas
pjausto trimis skirtingais būdais –
pjausto, tarkuoja, mala.
• Norintiems maitintis sveikiau –
malkite riešutus, sėklas, tarkuokite ir
pjaustykite griežinėliais įvairiausius
vaisius ir daržoves.
• Taupo vietą, lengvai plaunama.

Saugumo
užraktas

3 skirtingi ašmenys

19,90 €

15,92 €

Vakuuminis siurbtukas tinka bet
kokiam lygiam paviršiui

Brava 3in1
pjaustyklė

Brava 3in1
skustukas

• Su 3 skirtingais ašmenimis: galite pjaustyti
riekelėmis arba tarkuoti stambesniais ar smulkiais
gabaliukais.

• 3 ašmenų skustukas: skuskite
kietus ir minkštus ingredientus ar
pjaustykite juos šiaudeliais.

• Paprasta naudoti – įdėkite maistą į maisto
angą ir sukite rankeną, kad pjaustytumėte arba
tarkuotumėte.

• Nerūdijančiojo plieno ašmenys.

• Ašmenys iš nerūdijančiojo plieno.

Pjaustykite

9,90 €

74

Tarkuo
šokoladąkitane
deserto t

• Įrankį patogu naudoti tiek kaire, tiek
dešine ranka.

Įvairūs pjaustymo
būdai

9,90 €
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Malonumas gaminti kasdien

Kodėl verta rinktis INSTANT ar INSTANT
DIGITAL PRO vandens šildytuvą?
Įprasti boileriai išeikvoja daug vandens dėl ilgų vamzdžių, o šie
šildytuvai kaitina vandenį iškart, šiam tekant pro spiralę. Taip
pat šildytuvai veikia tik tuomet, kai bėga vanduo, jiems nereikia
ilgai kaisti ir paskui palaikyti pastovios temperatūros, be to,
vanduo neteka jokiais vamzdžiais, todėl neprarandamas karštis.

GALIMA
NAUDOTI:

Vasarnamyje

Virtuvėje

Dirbtuvėse

Kemperyje

Rūsyje

Instant Digital Pro vandens šildytuvas
Elegantiško dizaino vandens šildytuvas sukurtas dar
patogesniam naudojimui. Pakanka atsukti čiaupą ir pro jį
tekanti vandens srovė iškart pradeda šilti, o tiksli vandens
temperatūra rodoma aiškiame šviečiančiame ekrane
korpuso priekyje.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

• Vanduo pradedamas šildyti po kelių sekundžių.
• Su ekranu, rodančiu vandens temperatūrą.
• Nereikalingas boileris ar centrinė šildymo sistema.
• Reguliuojamas vandens srovės stiprumas.
• Su standartine šildymo spirale.

Galia: 3,3 kW.

59,90 €

Sukiojamas čiaupas

Instant vandens šildytuvas
Laiko patikrintas ir žmonių pamėgtas vandens
šildytuvas, kurį lengva pritvirtinti ir naudoti įvairiose
vietose. Tai ypač puikus ir patogus sprendimas ten,
kur nėra vandens šildymo sistemų.

Teiraukitės

PAPILDOMOS
GARANTIJOS

• Greitas vandens iš čiaupo pašildymas iki
60 °C temperatūros.
• Nereikia papildomų šildytuvų ar centrinio
šildymo sistemos.
• Temperatūros reguliavimas.
• Taupo laiką ir išlaidas.
• Paprastas ir greitas surinkimas.

Galia: 3 kW.

49,90 €

Su standartine šildymo
spirale

8 5 219 7093
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Namai

11
06-08 d.
Išsiųsk
atviruką

11 13 d.

11 15 d.

Dalyvauk vaikų
mašinėlių
lenktynėse

Pirk ir atsiimk
DOVANĄ

11 27 d.

11 29 d.

Išsuk savo
laimės ratą

Pasmaližiauk
kokteiliu

12
05-06 d.
Pakuok
dovaną

Kviečiame į magiškus
kalėdinius renginius
mūsų parduotuvėse!
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Lapkričio 6-8 d.*

Gera būti namuose

Lapkričio 13 d.***

Išsiųsk
atviruką

Dalyvauk
lenktynėse

Palinkėk savo brangiems draugams ir
artimiesiems gražių artėjančių švenčių,
išsiųsdamas jiems atviruką nemokamai.

Kviečiame visus vaikus dalyvauti smagiose
MAGIC TRACKS mašinėlių lenktynėse.

Lapkričio 15 d.*

Lapkričio 27 d.**

Pirk ir atsiimk
DOVANĄ

Išsuk savo
laimės ratą

Pradžiuginsime kiekvieną perkantį ir
padovanosime dovanėlę.

Visus, apsipirkusius pas mus,
kviesime išbandyti kalėdinę sėkmę
laimės rato žaidime.

Lapkričio 29 d.*

Gruodžio 5-6 d.*

Pasmaližiauk
kokteiliu

Pakuok
dovanas

Plaksime ir degustuosime
NUTRIBULLET kokteilius – sveikus ir
stiprinančius imunitetą.

Įsigykite dovanas mūsų parduotuvėse ir
mes jums jas supakuosime.

* Renginiai vyks visose TOP SHOP, DORMEO ir DORMEO HOME parduotuvėse.
** Renginiai vyks visose TOP SHOP, DORMEO ir DORMEO HOME parduotuvėse Vilniuje.
*** Renginys vyks TOP SHOP parduotuvėje, PPC AKROPOLIS, Šiauliuose ir
TOP SHOP parduotuvėje, PC RYO, Panevėžyje.

APSILANKYKITE MŪSŲ PARDUOTUVĖSE:
VILNIUJE

VILNIUJE

VILNIUJE

Ateities g. 91
(PC „Mandarinas“)

Vikingų g. 3
(NØRDIKA PS)

Ozo g. 18
(PPC „Ozas“)

TOP SHOP

TOP SHOP

TOP SHOP

ATNAUJINTA

PANEVĖŽYJE

KAUNE

KAUNE

Savitiškio g. 61
(PC „Ryo“)

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)

TOP SHOP

DORMEO

ŠIAULIUOSE

ŠIAULIUOSE

Aido g. 8
(PPC „Akropolis“)
ATNAUJINTA

Tilžės g. 109
(PC „Saulės miestas“)

TOP SHOP

TOP SHOP

VILNIUJE

TOP SHOP

P. Lukšio g. 23
(„Ogmios miestas“,
Interjero alėja)
ATNAUJINTA

VILNIUJE

Ozo g. 25
(PPC „Akropolis“,
prieš „Ermitažo“ kasas)

Saltoniškių g. 9
(PLC „Panorama“)

KAUNE

KAUNE

K. Baršausko g. 66A
(PPC „Molas“)

Karaliaus Mindaugo pr. 49
(PPC „Akropolis“)

TOP SHOP

TOP SHOP

KLAIPĖDOJE

Šilutės pl. 35
(PC „Banginis“)

TOP SHOP

VILNIUJE

DORMEO

DORMEO HOME
PIRMOJI LIETUVOJE

KAUNE

TOP SHOP

TOP SHOP

KLAIPĖDOJE

UTENOJE

MARIJAMPOLĖJE

Taikos pr. 61
(PPC „Akropolis“)

Basanavičiaus g. 52
(PC „Senukai“)

V. Kudirkos g. 3
(PC „MAXIMA“)

DORMEO

TOP SHOP

Pramonės pr. 16B,
„Geltonoji galerija“, 2 salė
(prekybos miestelis „Urmas“)

TOP SHOP

8 5 219 7093
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Poilsis viešbutyje Birštone
„ROYAL SPA RESIDENCE“

Išskirtinis pasiūlymas

nariams

• 1 nakvynė darbo dienomis
• 2 asmenims naujajame
STANDARD PLUS kambaryje
• pusryčiai,
• SPA malonumai

-50 %

DOVANA

CLUB5 NARIAMS –
VAKARIENĖ ARBA PIETŪS, ARBA
SPA PROCEDŪRA DVIEM!

NUOLAIDA ŽURNALO
„MOTERIS“ 6 MĖN.
PRENUMERATAI!

Tik 79 € + DOVANA
Užsisakykite arba ieškokite daugiau informacijos
www.club5.noriunoriunoriu.lt.

Tik

Užsisakykite: www.prenumerata.gmzurnalai.lt/club5 arba
tel. 8 (5) 247 77 30.
Pasiūlymas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

klubo nariams

SUMANI TELEVIZIJA – DOVANŲ!

0€
TV

Užsisakę bet kurį neriboto šviesolaidinio
interneto planą, sumanios TV priedėlį ir
televizijos planą „LT“ gausite NEMOKAMAI
visam sutarties laikotarpiui.

Pasiūlymas galioja ribotą laiką privatiems klientams, pasirašius 24 mėn. sutartį
ir pateikus pirkėjo kodą, esantį ant CLUB5 kortelės. Visas sąlygas sužinosite
paskambinę telefonu (8 5) 215 0000, užpildę užklausos formą www.cgates.lt/club5
arba atvykę į „Cgates“ klientų aptarnavimo salonus. Paslaugos teikiamos esant
techninėms galimybėms.
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1€
Tampant
klubo
nariu!

Freedom Signature
papuošalų komplektas

29,90 €

TAMPANT NARIU ARBA
PRATĘSIANT NARYSTĘ

1€

IŠSKIRTINIŲ
PRIVILEGIJŲ KLUBAS!
„Penkių žvaigždučių“ klubo nariams
galioja išskirtinės nuolaidos ir pasiūlymai,
paslaugos bei privilegijos:

3,5 ct/l

20 %

nuolaida
degalams

plovyklos
paslaugoms

10
%
siuvimo

paslaugoms*

• 15 % gimtadienio nuolaidos kuponas.
• 10 % nuolaidos kuponas kitam apsipirkimui.
• 5 % asmeninė nuolaida.
• Nemokamas lizingas iki 12 mėn.
• Užsakymų vykdymas pirmenybės tvarka.
• Partnerių pasiūlymai.
• Išankstiniai išpardavimai.
• Nemokamas katalogas į namus.
Daugiau informacijos www.topshop.lt/club5

10 %

nuolaida
Išskirtiniai pasiūlymai

30 %

nuolaida

15 %

nuolaida
Nuolaida galioja salonuose pateikus klubo
narystės kortelę. Nuolaida nesumuojama.

20 %

nuolaida
Siuntoms iš terminalo į terminalą (užsakant
internetu). Nuolaidos kodas: CLUB5KAINA

Išskirtiniai
pasiūlymai
K|ilnojamojo ir nekilnojamojo
turto draudimui*

8 5 219 7093
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Tavo Kalėdų magija
NUTRIBULLET
raudonas trintuvas,
600 W

5990 €
įprasta kaina: 9990 €
Ieškokite 54 psl.

Skaičius
ribotas!
Gera vieta pirkti!
8 5 219 7093

Parduotuvėse

www.topshop.lt

