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KRYŽIAŽODIS
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Išspręskite kryžiažodį ir sužinokite specialų kodą, kuris užsakant
telefonu suteiks išskirtinę galimybę DORMEO PRIMAVERA pižamą
įsigyti vos už 19,90 €, perkant už 60 € ir daugiau!

NATURA
•

Kamšalas yra iš „Wellsleep® advanced“ mikropluošto (100 %). Jis
šiltas, tačiau laidus orui, todėl patalynė
yra lengva ir maloniai šildo.

•

Užvalkalas pasiūtas iš ekologiškos
medvilnės, kuri sėkmingai sujungia
patvarumą ir švelnų natūralumo pojūtį,
užtikrindama oro laidumą.

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

•

Lengva prižiūrėti, galima skalbti 40 °C
temperatūroje.

•

Siuvinėta lapų raštais, sustiprinančiais
natūralumo jausmą.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

daugiafunkcis prietaisas

Kaip vadinosi pirmoji mūsų lojalumo kortelė?
Koks mūsų partneris suteikia klubo nariams -20 % nuolaidą plovyklai?
Kokia proga suteikiama -15 % nuolaida apsipirkti turint lojalumo kortelę?
Kelintą gimtadienį švenčia „Penkų žvaigždučių“ klubas?
Kiek laiko galioja „Penkių žvaigždučių“ lojalumo kortelė?
Kokios nuolaidos taikomos „Penkų žvaigždučių“ nariams?

Universalus ir paprastas naudoti prietaisas! Sugalvokite, ko norėtumėte pietums, sudėkite
ingredientus, nustatykite programą, laiką ir po kurio laiko mėgaukitės gardžiu patiekalu.
Ruošimo galimybės plačios:

1

Kepimas

2

-30 %

Klubo nariams

Ypač švelni

Nuo

Norėdami įsigyti pižamą už 19,90 € išspręskite kryžiažodį ir paskambinę katalogo telefono numeriu 8 5 211 1003
pasakykite vadybininkui gautą raktinį žodį – nuolaidos kodą, kurį gavote teisingai atsakę į visus klausimus, apsilankę
el. parduotuvėje www.dormeo.lt šį raktinį žodį suveskite kaip nuolaidos kodą, o atvykę į bet kurią mūsų parduotuvę,
pasakykite jį pardavėjai-konsultantei žodžiu. Skaičius ribotas.

-30 %

64,90 €

Nuo 32,45

Klubo nariams

18IN1

€

PRIMAVERA
pižama

daugiafunkcis
prietaisas

-40 %
Klubo nariams

BRAVA medinė
pjaustymo lentelė

Sudėtis: 96 % modalo, 4 % elastano.
Dydžiai: S – XL
Spalvos: mėlyna, baltai mėlyna

79,90 €

SEZONO
AKCIJA

-10 %

€

www.topshop.lt

8 5 211 1003

www.topshop.lt

GIMTADIENIO
KALENDORIUS

ARCTIC oro
vėsintuvas

NAUJIENA

21 psl.

8 5 211 1003

17 automatinių programų ir 1 rankinio nustatymo programa maisto
ruošimui.

•

Gaminimo metu kvapai sulaikomi
prietaiso viduje.

•

Gardiems patiekalams visur, kur
yra elektra, ruošti: namuose,
stovyklavietėse, turistiniuose automobiliuose, vasarnamiuose.

•

Nesvylančia keramine danga
padengtas vidinis puodas.

•

Gaminimo atidėjimo ir šilumos
palaikymo funkcijos.

•

Didelis ir aiškus valdymo skydelis.

Galia: 700 W.
Talpa: vidinis puodas – 5 l,
didžiausias naudojamas
kiekis – 4 l.

Agnės Kuzmickaitės sukurti miego drabužiai –
ne tik stilingi, bet ir ypatingai patogūs: sudėtyje
esantis drabužių dizainerių pamėgtas modalas
jiems suteikia šilko švelnumo bei sugeria drėgmę
ir leidžia odai kvėpuoti. Leiskite sau išskirtinių
miego drabužių prabangą ir mėgaukitės stilingu
patogumu iki paskutinės poilsio minutės.

Tik 47,94

•

Priedai

Klubo nariams

6

Ekologiška
medvilnė

Troškinimas Gruzdinimas

Viskas, ką Jums reikia padaryti, tai tik
sudėti ingredientus į prietaisą ir pasirinkti programą. Be to, gaminimo pradžią
galima atidėti, tad net ir Jums nesant
šalia prietaiso, jis pradės gaminti, kad
Jums grįžus namo po sunkios darbo dienos Jūsų jau lauktų šilta vakarienė.

4

5

Laidi orui

Virimas
garuose

Virimas

3

-50 %

www.topshop.lt

gimtadienis

18IN1

antklodė

Švelnumas ir natūralumas Jūsų miegamajame.
Antklodės užvalkalai pagaminti iš ekologiškos
medvilnės, kuri ypač maloni jūsų odai. Patrauklaus dizaino antklodė siuvinėta gamtos
įkvėptais lapų raštais ir tikrai sužavės tuos,
kurie vertina natūralumą ir švelnias medžiagas.

–asis

40-41 psl.

8 5 211 1003

Katalogas galioja nuo 2018 m.
rugpjūčio 13 d. iki spalio 31 d.

MEMOSAN ROLL UP
3+2/5+2 antčiužinis

SEZONO
AKCIJA

DOVANOS

-20 %
49 psl.

TWEEZE PREMIUM
epiliatorius

www.topshop.lt

Tik 48,93

NAUJIENA

-20 %
63 psl.

€

Maisto papildai

TOP
PREKE

-50 %
30 psl.

69,90 €

35 psl.

8 5 211 1003

Turinys
Cook’n’Bake
puodas

Virtuvė

3 psl.

-10 €

15 psl.

Sportas,
sveikata,
grožis

5in1 Beauty Pro Wet and Dry
daugiafunkcis grožio prietaisas

26 psl.

-50%

31 psl.
Comfort Autumn Ballerinas
batai

Avalynė ir
laisvalaikis

38 psl.

-50%

39 psl.
Memosan Roll Up 3+2/5+2
antčiužinis

Namai

44 psl.

-20%

63 psl.

100 % GARANTIJA

Perkant telefonu ar internetu suteikiama 14 dienų pinigų
grąžinimo garantija. Jei nesate visiškai patenkintas pirkiniu,
atsiųskite jį atgal ir atgaukite sumokėtus pinigus.

3 BŪDAI PIRKTI:

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

29,90 €

8 5 211 1003

Parduotuvėse

www.topshop.lt

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 2018 m. spalio 31 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 €
Raudoname balione
esanti nuolaida galioja
tik „Penkių žvaigždučių“
klubo nariams.

-20 %
KLUBO NARIAMS

Malonumas gaminti kasdien

Džiaugsmą keliantiems PUSRYČIAMS!
,,Virtuvėje man svarbiausia paprastumas, praktiškumas ir minimalizmas.
DELIMANO JOY virtuvės pagalbininkai būtent šiuos poreikius ir atitinka.
Maisto gamybos džiaugsmą atrandu paprastuose ir lengvai pritaikomuose
rece ptuose, tačiau patiekiu juos taip, kad kiekvienas valgis taptų mažyte švente.“
KRISTINA PIŠNIUKAITĖ, tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ autorė

Joy sumuštinių keptuvė

Klasikiniai vafliai su
traškia šonine
Sudedamosios dalys
(2 porcijos):

• 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.

49,90 €

Galia: 650–780 W.

79,80 €

49,80 €

Joy virtuvas
• Greitas vandens
užvirimas.
• Kaitinimo
plokštė iš
nerūdijančiojo
plieno.
• Lengva naudoti
ir valyti.
Talpa: 250 ml.
Galia: 730–870 W.

29,90 €

Perkant KARTU
sutaupykite NET 30 €!

• 2 stiklinių miltų
• 3 a. š. kepimo
miltelių
• 1 a. š. druskos
• 2 a. š. cukraus
• 2 kiaušinių
• 300 ml pieno
• 2 v. š. sviesto
• 1 avokado
• 6 plonai pjaustytų
šoninės riekelių
• 10 vyšninių
pomidorų
• Saujos mėgstamų
salotų
• 1/2 citrinos
• Šviežiai grūstų
juodųjų pipirų

Gaminame:
1. Dubenyje sumaišome miltus su kepimo
milteliais, druska ir cukrumi.
2. Puode išlydome sviestą ir pašildome pieną.
3. Sviesto ir pieno mišinį išplakame su kiaušiniais.
4. Skystą masę pilame į miltus ir gerai išmaišome.
5. Iškepame vaflius.
6. Keptuvėje paskrudiname šoninę iš abiejų pusių
apie 4–5 minutes, kad taptų traški.
7. Sluoksniuojame vaflius su traškia šonine,
pomidorais ir salotomis.
8. Ant viršaus dedame avokado, jį apšlakstome
citrinos sultimis.
9. Viską pabarstome šviežiai grūstais juodaisiais
pipirais.

Skanaus!

8 5 211 1003
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Virtuvė
Joy
lėtaeigė sulčiaspaudė

Teiraukitės




Gaukite tai, 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.

-30 %
KLUBO NARIAMS

Galia: 200 W

129,90 €
90,93 €

Rekomenduojame!
Sultis gerkite bent 30 minučių iki valgio,
taip išvengsite pilvo pūtimo.

Vitaminų bomba
Sudedamosios dalys:

• 6 vidutinės morkos
• 1 burokėlis
• Nedidelis gabaliukas imbiero
• 1 puodelis vandens
• Keli lašiukai tyro alyvuogių aliejaus

Gaminimas:

Išspauskite sultis iš išvardintų
produktų ir sumaišykite su vandeniu
bei keliais lašiukais aliejaus.

Skanaus!

4

www.delimano.lt

Malonumas gaminti kasdien

Joy
plaktuvas su dubeniu
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.

Teiraukitės




• 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.

Dubens talpa: 4 l.
Galia: 250–300 W.

Puikus pagalbininkas

49,90 €

Joy
virtuvinės svarstyklės
Itin gražaus ir modernaus dizaino svarstyklės, kurios tinka
bet kuriai virtuvei ir pasižymi išskirtine savybe – veikia be
baterijų ar maitinimo laido! Jums tereikia pasukti specialią
generatoriaus rankenėlę du kartus ir prietaisas pradės veikti.

Rekomenduojame!
Visus ingredientus išmaišysite geriau ir greičiau,
jeigu jie bus tokios pat temperatūros. Palaikykite
bent 20 min. kambario temperatūroje prieš
maišydami / plakdami.

Veikia be maitinimo
elementų

Teiraukitės




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

34,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Joy
mėsmalė

Teiraukitės




Su šiuo prietaisu galite ne tik malti mėsą, bet ir gaminti namines
dešreles ar maltos mėsos ritinėlius, nes tai daugiau nei įprasta
mėsmalė, tai praktiškas daugiafunkcis prietaisas! Galingas
variklis užtikrina, kad per minutę sumalsite iki 0,8 kg mėsos.
• 3 sieteliai – stambiam, vidutiniam ir smulkiam malimui.
• Atbulinės eigos funkcija – jeigu malamas maistas užstrigo,
pasinaudokite šia funkcija ir pašalinkite maistą iš angos
neardydami prietaiso.
• Su kojelėmis, užtikrinančiomis prietaiso stabilumą.
• Veikia tyliai – žemas triukšmo lygis (mažiau nei 85 dB).

Lengva lyti.
ir va
išardyti

59,90 €

DOVANA –
Delimano Brava
4in1 česnakų
pjaustyklė.
Dovanos vertė
19,90 €.

Maksimali galia: 1800 W (vardinė galia – 600–800 W).

Netikras „zuikis“
Sudedamosios dalys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,5 kg maltos mėsos
1 svogūnas
2 skiltelės česnako
2 riekės batono (išmirkytos piene)
1 kiaušinis
3 v. š. aliejaus
1 a. š. čiobrelių
1 a. š. mairūnų
1 a. š. paprikos miltelių
Žiupsnis druskos
Žiupsnis šviežiai maltų pipirų
Papuošti:
• Lauro lapai
• Kvapnieji pipirai arba kadagio uogos

Gaminimas:
Sumalkite mėgstamą mėsą (kiaulieną, jautieną, vištieną ar kalakutieną).
Sumaltą mėsą sudėkite į dubenį, įmuškite kiaušinį ir sudėkite piene
mirkytas batono riekes (minkštimą be plutelės), supilkite prieskonines
žoleles ir tarkuotą svogūną su česnaku. Viską gerai išmaišykite.
Masę padalykite pusiau ir suformuokite du nedidelius zuikučius. Zuikius
sudėkite į kepimo formą. Iš pipirų ar kadagio uogų padarykite akis ir burną,
o iš lauro lapų – ausytes. Zuikius apliekite keliais šaukštais aliejaus ir dėkite į
iki 180–200 °C įkaitintą orkaitę. Kepkite, kol zuikių paviršius paruduos.

6

www.delimano.lt

Skanaus!

Malonumas gaminti kasdien

Joy Duomix

Teiraukitės

trintuvas su priedais
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.




Atstoja 3 prietaisus!

Komplekte yra: korpusas su varikliu, trynimo kotas
su ašmenimis, trynimo ašmenys su pagrindu, kokteilių
indas (600 ml), dangtelis.

59,80 €

Teiraukitės

Teiraukitės







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.
Galia: 200 W.
Indelio talpa: 350 ml.

24,90 €

Joy
trintuvas
• Puikiai tinka tirštiesiems kokteiliams, padažams,
trintoms sriuboms, kūdikių maistui ruošti.
• Galima trinti karštus produktus.
• Paprasta valyti – pakanka nuplauti po tekančio
vandens srove.
Galia: 200 W.

19,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Joy
skaitmeninis virdulys

Teiraukitės




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

44,90 €

Talpa: 1,7 l
Galia: 1850–2200 W.

Joy
jogurto gaminimo aparatas
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
mėgstamiausius derinius!
• Puikus pasirinkimas šeimai – vienu metu
paruošite daugiau nei 1 litrą jogurto (iki
7 indelių)!
• Indelius galima plauti indaplovėje.

Teiraukitės




-30 %
KLUBO NARIAMS

Rekomenduojame!
24,90 €
17,43 €

8

Galia: 15 W.
Indelio talpa: 200 ml.

www.delimano.lt

Namuose pasigaminti jogurtą paprasta! Tiesiog
įpilkite į indelius šviežio pieno, įdėkite vieną
šaukštelį jogurto bakterijų ir įmaišykite vaisių ar
riešutų pagal skonį.

Malonumas gaminti kasdien

Joy
ledų gaminimo aparatas

Teiraukitės




Ruoškite gardžius naminius ledus ar šerbetą su šiuo ledų
gaminimo aparatu. Tai taip paprasta turint šį prietaisą.
Jums tereiks palaikyti šaldymo dubenį šaldiklyje per
naktį, po to įjungti prietaisą, supilti norimus ingredientus
ir 15–30 min. juos maišyti 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.
Didžiausias galimas paruošti
ledų kiekis: 800 ml.

-30 %
KLUBO NARIAMS

39,90 €
27,93 €

Galia: 12 W.
Indo talpa: 1,2 l

Sudėkite ingridientus

Išmaišykite

Mėgaukitės ledais

Kokosų pieno ledai
Sudedamosios dalys:

• 2 skardės kokosų pieno
• 1/2 stiklinės cukraus arba medaus
• 1/4 a. š. druskos
• 2 v. š. krakmolo
• 1 a. š. vanilės ekstrakto

Gaminimas:

1. 1,5 skardinės kokosų pieno pilame į puodą, dedame
cukrų, druską ir pašildome tol, kol cukrus išsilydo ir viskas
tolygiai susimaišo.
2. Likusią pusę skardinės kokosų pieno sumaišome su
krakmolu. Gautą masę pilame į kokosų pieno ir cukraus
mišinį ir kaitiname ant mažos ugnies maišydami keletą
minučių, kol masė sutirštėja.
3. Įmaišome vanilę ir paliekame atvėsti.
4. Gautą masę pilame į ledų gamybos aparatą ir paliekame
maišyti 15–25 minutes.
5. Pagamintus ledus paserviruojame į mėgstamus indelius.

Skanaus!
8 5 211 1003
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Virtuvė
30 DIENŲ
20 000
sūkių per
minutę

IŠBANDYMO
GARANTIJA

600 W

12 DALIŲ RINKINYS

Pirmasis žingsnis
sveikesnio
gyvenimo link.

• Pagrindas su galingu varikliu
• Kryžminiai ašmenys
• 500 ml indas su nuimama rankena
• 2 sandarūs dangteliai
• 680 ml indas
• Išilginiai ašmenys
• 500 ml indas su rankena
• Naudojimo instrukcija su receptais
• Mitybos patarimų knyga (anglų k.)

119,90 €

DOVANA –
Utile elektrinė
blynų keptuvė.
Dovanos vertė
29,90 €.

NEPRILYGSTAMAS KOKTEILIS ŠIRDŽIAI
Sudedamosios dalys:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 puodelis špinatų
½ puodelio brokolių šakelių
1 saliero stiebas
Nedidelis gabalėlis imbiero šaknies
1 išskobtas žaliasis obuolys
¼ avokado
1 žiupsnis aitriosios paprikos miltelių
Kokosų vanduo – iki „MAX“ žymos

Gaminimas:
Tiesiog sudėkite ingredientus į
didesnįjį NUTRIBULLET indelį
ir plakite 35 sekundes arba kol
pasidarys glotni masė.

Skanaus!
10
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Teiraukitės




Malonumas gaminti kasdien

NUTRIBULLET įkvepia gyventi sveikiau!
30 DIENŲ

30 DIENŲ

IŠBANDYMO
GARANTIJA

30 DIENŲ

IŠBANDYMO
GARANTIJA

Teiraukitės

IŠBANDYMO
GARANTIJA

Teiraukitės




Teiraukitės







PRO

900 SERIES

Pirmas žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

Išskirtinė galia profesionaliems
rezultatams.

20 000

25 000

sūkių per minutę

sūkių per minutę

Pats galingiausias NUTRIBULLET
trintuvas.

30 000

sūkių per minutę

VEIKSMINGESNIS MAIŠYMAS, GLOTNESNĖ TEKSTŪRA, GREITESNI REZULTATAI
600 W

900 W

1700 W

Kas yra pakuotėje?

Kas yra pakuotėje?

Kas yra pakuotėje?

5 DALIŲ RINKINYS
Pagrindas su
galingu varikliu

Kryžminiai ašmenys

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

700 ml indas

Naudojimo instrukcija
su receptais

9 DALIŲ RINKINYS
Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

10 DALIŲ RINKINYS
Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

500 ml indas su
nuimama rankena

1 sandarus dangtelis

1300 ml didelis indas

1 sandarus dangtelis
1 indelio žiedas

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Karščiui atsparus
indas su dviejų dalių
dangteliu

Naudojimo
instrukcija

Naudojimo instrukcija

99,90 €

149,90 €

249,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Kitchen Robot Deluxe
virtuvinis kombainas
Pasiruoškite lengvam ir itin patogiam
maisto gaminimui su šiuo daugiafunkciu
virtuviniu kombainu!

taisas
Vienas prieduotims!
visoms už

Teiraukitės




• 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.
Pasirinkite pagrindinį rinkinį,
jeigu norite patvaraus maišyti,
plakti ir minkyti skirto prietaiso,
arba papildykite jį priedais ir
ruoškite makaronus, malkite
mėsą, pjaustykite ir tarkuokite,
malkite kavą, cukrų, riešutus,
trinkite kokteilius.

449,40 €

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.

Galia: 1000 W.

Deluxe
daugiafunkcis trintuvas su priedais
Trinkite, smulkinkite, grūskite, pjaustykite, tarkuokite, plakite įvairiausius
ingredientus su šiuo praktišku ir patikimu daugiafunkciu trintuvu.
• Komplekte rasite praktiškus priedus, skirtus trinti, plakti, grūsti,
smulkinti, pjaustyti, tarkuoti.
• 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 €
12
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NAUJIENA

Teiraukitės




Malonumas gaminti kasdien

Stone Expert

aukšta elektrinė keptuvė

Teiraukitės




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.

-50 %
KLUBO NARIAMS

54,90 €

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

27,45 €

Utile

elektrinė blynų keptuvė
Kaip prasideda Jūsų tobulas rytas? Galbūt
su lėkšte gardžių, plonų, tolygiai iškepusių
blynų? Pasilepinkite patys ir pradžiuginkite
artimuosius šiuo puikiu patiekalu. Su UTILE
keptuve blynų kepimas yra greitas
ir paprastas. Įmerkite tolygiai įkaistantį ir
nesvylantį keptuvės paviršių į tešlą, šiek tiek
palaukite, kol apkeps, apverskite ir jau galite
patiekti.

Teiraukitės




Prie keptuvės pridedamas indas blynų tešlai.
• Skersmuo: 20 cm.
• Maitinimo laido ilgis: 75 cm.

4€

Tampant
klubo nariu!

29,90 €
4€

Galia: 800 W.

8 5 211 1003
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Virtuvė

Pergalingoms akimirkoms
virtuvėje

Stone Legend Copperlux
puodai ir keptuvės
Naujosios kartos indai su vario ir akmens dalelėmis!

2

Tegul tradicinis maisto gaminimas tampa kaip niekad
efektyvus ir rafinuotas. Gaminkite sveikiau, naudokite
mažiau riebalų, negaiškite laiko bei energijos ir tapkite
tikru savo virtuvės šefu!
• Nelimpantis indų paviršius – užteks vos lašelio aliejaus.
• Danga itin laidi karščiui, todėl gaminimui užteks
vidutinės kaitros.
• Su akmens masės dalelėmis, kurios palaipsniui
perduoda šilumą maistui ir šis išlieka sultingas.

METŲ
GARANTIJA

Nuostabios medžiagos užtikrina dar
nuostabesnius privalumus:
SU AKMENS
IR VARIO
DALELĖMIS

Itin laidūs karščiui
Nesvyla
Ypač patvarūs ir ilgaamžiški

NESVYLA

VISŲ RŪŠIŲ
VIRYKLĖMS

ATSPARŪS
ĮBRĖŽIMAMS

LENGVAI
VALOMI

GALIMA PLAUTI
INDAPLOVĖJE

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

Norėdami užtikrinti, kad indas jums tinkamai
tarnaus, 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!
*STONE LEGEND linijos indai, parduoti STUDIO MODERNA įmonių grupės
rinkose (šalių sąrašas http://www.studio-moderna.com/markets).

DAUGIAU NEI 3 MILIJONAI*
PARDUOTA

Keptuvė

20 cm, 24 cm, 28 cm

14
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nuo

19,90 €

Blynų keptuvė
24 cm

19,90 €

Malonumas gaminti kasdien

Troškintuvė

Skaniems šeim
os
pietums!

24 cm, 26 cm, 28 cm

Galima naudoti orkaitėje!

akcija galioja iki

1

RUGSĖJO

DOVANA –
Joy trintuvas.
Dovanos vertė
19,90 €.

nuo 24,90

€

Cook’n’Bake
puodas

NAUJIENA

24 cm

- Gruzdinkite -

- Kepkite ant grotelių -

-10 €
akcija galioja nuo

1

RUGSĖJO
akcija galioja iki

34,90 €

- Virkite -

- Kepkite pyragus -

- Virkite garuose -

30
RUGSĖJO

8 5 211 1003
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Virtuvė

Sukurti pergalingoms akimirkoms virtuvėje

Kvadratinė kepimo forma
27 x 27 cm

44,90 €

27 x 27 cm

14,90 €

40 x 25 cm

Galima naudoti orkaitėje!
16
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nuo 29,90

€

Dangtis

20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm

nuo 9,90

€

Galima naudoti orkaitėje!

Galima naudoti orkaitėje!

Kepimo forma

20 cm, 24 cm, 28 cm

Galima naudoti orkaitėje!

Galima naudoti orkaitėje!

Kvadratinis dangtis

Puodas

34,90 €

Prikaistuvis
16 cm

19,90 €

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. Nuostabus 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

Rekomenduojame šias ADRIANO‘S linĳos prekes:
Keptuvė, 28 cm

29,90 €

Karščiui atsparus puodas,
26 cm

34,90 €

Troškintuvė, 26 cm

29,90 €

8 5 211 1003
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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.

„Quantanium“ dangos privalumai:
• Sutvirtinta titano dalelėmis, todėl ypač patvari,
atspari įbrėžimams ir susidėvėjimui.
• Atspari riebių ir cukraus daug turinčių maisto
produktų poveikiui.
• Akmens dangą imituojantis raštas patraukia
klientų akį.
• Danga nesvyla.
• Indus su šia danga galima plauti indaplovėje.
• Papildomas viršutinis mikrokristalų sluoksnis
suteikia dar daugiau patvarumo ir apsaugo nuo
svilimo.

Stone Forte
keptuvė

Stone Forte
dangtis
Ø 20 cm, 24 cm,
28 cm.

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm.
nuo

24,90 €

Stone Forte
blynų keptuvė

nuo

10,90 €

nuo

8,72 €

-20 %
KLUBO NARIAMS

Stone Forte
puodas
Ø 20 cm, 24 cm.

Ø 25 cm, 28 cm.

nuo

29,90 €

19,90 €

nuo

23,92 €

nuo

-20 %
KLUBO NARIAMS

Stone Forte Grill
keptuvė

Stone Forte Grill
kepimo forma

Matmenys: 28 x 28 cm.

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

59,90 €
18
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nuo

29,90 €

Malonumas gaminti kasdien

Copper Crisper
kepimo forma

NAUJIENA

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.

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

19,90 €

Chef Silicone
puodkėlė, 2 vnt.

Joy elektrinis druskos
ir pipirų malūnėlis

Patogi ir praktiška silikoninė puodkėlė su
medžiaginiu pamušalu, kad naudoti būtų saugu
ir patogu.

Šviežiai malti pipirai ir
druska – klasikiniai ir geriausi
prieskoniai. Paspauskite
malūnėlio viršuje esantį
mygtuką ir gardinkite
prieskonius šviežiai maltais
prieskoniais be jokio vargo.

• Neslystantis silikono
paviršius su rumbeliais.
• Minkštas audinys papildoma apsauga
nuo karščio.
• Lengvai valoma - plaunama
rankomis šiltame vandenyje.
• Kilpelė puodkėlei pakabinti.

9,90 €

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

14,90 €

Reikalingos 6 AAA baterijos.

8 5 211 1003
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Virtuvė
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.

laikyti ir
Peiliamsląsti!
ga



HITAS

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.
PEILIŲ

-40 %
KLUBO NARIAMS

29,90 €
17,94 €

Chef Maxxstar
peilis
Šis peilis su aukštos kokybės
nerūdijančiojo plieno ašmenimis, kurie
padengti titano danga, dėl kurios
pjaustymas tampa itin lengvas. Angos
ašmenyse saugo kad maistas neliptų
prie ašmenų, o peilio rankena neslysta
ir itin patogi suimti. Lengvai pjaustykite
ingredientus ploniausiomis riekelėmis.

Peilio geležtė su angomis
neleidžia maistui prilipti

Perkant 2 vnt. antras už 9,90 €!
14,90 €
20
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Komplekte yra:
• 4 peiliai su nerūdijančiojo
plieno ašmenimis.
• Peilių stovas su galąstuvais.
• Papildomai pridedami 4
kepsnių peiliai.
• Papildomai pridedamos
virtuvinės žirklės.

SPECIALUS
PASIŪLYMAS

NAUJIENA

Malonumas gaminti kasdien

Brava
pjaustymo lentelių komplektas
Komplektą sudaro 4 ryškių spalvų
pjaustymo lentelės, kurios leidžia
lengvai atskirti, kokios rūšies maistui
kuri lentelė yra skirta. Lentelės patogiai
sudedamos į pridedamą stovą su
neslystančiu pagrindu.

Rinkinyje net
4 lentelės!

• Kiekviena lentelė skirtingiems
produktams pjaustyti.
• Specialus lentelių stovas.
• Galima plauti indaplovėje.

24,90 €

Brava
medinė lentelė
Iš tvirtos ir patvarios buko medienos pagaminta pjaustymo lentelė, ant kurios
patogiai pjaustysite mėsą, žuvį, vaisius, daržoves ar kitus maisto produktus.
Lentelė yra su grioveliais, kurie surenka skysčius, tad jūsų stalas ar spintelė
išlieka sausa ir švari. Beje, ši lentelė puikiai tinka ir maistui patiekti.

NAUJIENA

• Pagaminta iš 100 % buko medienos.
• Gali būti naudojama maistui patiekti.
• Su grioveliais skysčiui surinkti, kad stalo ar
spintelės paviršius išliktų sausas ir švarus.
Matmenys: 36 x 25 cm arba 30 x 20 cm.

-10 %

uo
Lietuvoje n!
jo
rugsė

KLUBO NARIAMS

nuo

10,90 €

nuo

9,81 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Brava Nicer Dicer
pjaustyklė
Tobuli kubeliai – greičiau ir saugiau!

Perpus greitesnis
pjaustymas!

TOP

PREKĖ

• 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 gruzdintas bulvytes ar
daržovių lazdeles.
• Korpusas iš tvirto plastiko, ašmenys –
nerūdijančiojo plieno.
• Galima plauti indaplovėje.

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

19,90 €

Brava Drum
pjaustyklė
Šis pjaustyklė virtuvėje neužima daug vietos
ir pjausto net trimis būdais (griežinėliais,
tarkuoja stambiai ir smulkiai), todėl kaip
mat sutarkuosite sūri picai, supjaustysite
vienodais gabalėliais daržoves salotoms
ar susmulkinsite riešutus ar šokoladą
kepiniams papuošti.
• Vienas prietaisas su keliomis funkcijomis:
pjausto, smulkina, tarkuoja.
• Taupo vietą, lengvai plaunama.

19,90 €
22
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NAUJIENA

Malonumas gaminti kasdien

NAUJIENA

NAUJIENA

Tarkuokite š
oladą
ant deseok
rto

Brava 3in1
pjaustyklė

Brava 3in1
skustukas

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

• 3 ašmenų skustukas: skusti kietus ir minkštus
ingredientus ar pjaustyti juos šiaudeliais.

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

9,90 €

Brava
maisto indelių rinkinys
• Praktiški ir universalūs – maišykite
ingredientus, patiekite ar laikykite maistą,
šildykite mikrobangų krosnelėje, pasiimkite
su savimi į darbą.

• Nerūdijančiojo plieno ašmenys.
• Įrankį patogu naudoti tiek kaire, tiek dešine ranka.

9,90 €
7,90 €

YPATINGA
KAINA

NAUJIENA

• 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.
• Patvarūs – pagaminti iš kokybiško plastiko,
su silikoniniu dangčiu.
Rinkinyje yra 3 indeliai, kurių talpa:
mažas – 0,5 litro,
vidutinis – 1,5 litro,
didelis – 3,5 litro.

14,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Brava Shake-It 5in1
daugiafunkcis įrankis

NAUJIENA

Maitintis sveikiau ir gardžiau lengva turint šį daugiafunkcį įrankį. Jis
atstos pjaustyklę, tarką, sulčiaspaudę, plakimo indą, be to, visos dalys
sudedamos labai kompaktiškai ir užima itin mažai vietos jūsų virtuvėje.
• 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.

-15 %
KLUBO NARIAMS

14,90 €
12,67 €

Utile Egg Master Pro
daugiafunkcis virtuvas
• 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.
• Idealus ruošimo garuose prietaisas
mažoms porcijoms – patogu ruošiant
maistą vaikams.
• Kompaktiškas prietaisas – mažas,
užima nedaug vietos virtuvėje.
Galia: 360 W.

29,90 €

Virkite
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Ruoškite omletą

Ruoškite košę

Virkite ant garų

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.

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.
• 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.

GALIMA
NAUDOTI:

Vasarnamyje

Virtuvėje

Dirbtuvėse

Kemperyje

Rūsyje

Teiraukitės




NAUJIENA

Galia: 3,3 kW.

59,90 €

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




• 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.
• Su standartine šildymo spirale.

Galia: 3 kW.

49,90 €

8 5 211 1003
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Gymbit Vibroshaper treniruoklis
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.
Saugus sąnariams!
• 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).

249,90 €

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.

-40 %
KLUBO NARIAMS

79,90 €
47,94 €
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NAUJIENA

Lietuvoje nuo

RUGSĖJO
pabaigos

Lengva rūpintis savimi

Gymbit Wonder Arms
treniruoklis

NAUJIENA

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.
• Greita, smagi ir nesudėtinga mankšta.
• Kompaktiškas, sulankstomas, todėl neužima daug
vietos nenaudojamas.

24,90 €

Gymbit 6Abs Shaper
treniruoklis

Gymbit 6Abs Shaper
diržas

Gymbit 6Abs Shaper
gelinės pagalvėlės

Suformuokite pilvo presą, apie
kurį visada svajojote!
Šis treniruoklis veikia EMS
(elektros impulsų stimuliacijos)
principu ir padeda be didelių
vargų stangrinti ir formuoti dailų
pilvo presą, apie kokį anksčiau
galėjote tik pasvajoti!

Specialus diržas, skirtas naudoti
su GYMBIT 6ABS SHAPER
treniruokliu, užtikrina, kad
treniruoklis išliktų toje pačioje
vietoje, padeda palaikyti
taisyklingą laikyseną ir skatina
prakaitavimą, kad treniruotė būtų
dar veiksmingesnė.

Su GYMBIT 6ABS SHAPER
treniruokliu naudoti skirtos
pagalvėlės. Jos užtikrina tolygų
elektros impulso sklidimą ir
patogų treniruoklio naudojimą. Jas
naudokite tik su originaliu GYMBIT
6ABS SHAPER treniruokliu,
keiskite kas 30–40 naudojimų.

Komplekte – 2 pagalvėlės.

29,90 €

14,90 €

7,90 €

8 5 211 1003
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4in1 Air Pressure
oro slėgio matuoklis
Pasilepinkite atpalaiduojančiu masažu po sunkios dienos ar
intensyvios treniruotės! Į masažuoklį pumpuojamas, o po to
išleidžiamas oras veiksmingai masažuoja, papildomai galima
naudoti šildomąsias arba šaldomąsias gelines pagalvėles.
• Tinka įvairioms kūno vietoms – kojoms, rankoms, juosmeniui.
• Naudokite šiltas arba šaltas gelines pagalvėles ir suteikite
masažui intensyvesnį poveikį.
• 3 intensyvumo lygiai ir 2 skirtingos programos.
• Lengvas, belaidis.
Komplekte yra: prietaiso korpusas, 2 diržai, 4 gelinės
pagalvėlės, maitinimo adapteris, naudojimo instrukcija.

199,90 €

Galia: 5 W.

3D Shiatsu
viso kūno masažuoklis
Masažuoklį galite naudoti įvairioms kūno dalims
ir mėgautis ne tik šiacu masažu, bet ir šildymo
funkcija ir atpalaiduojančia aromaterapija.

darbo io
č
n
a
in
Po varg alaiduokite!
atsip

• 8 masažinės galvutės.
• Šildymo funkcija.
• Kišenės, skirtos eteriniams aliejams.
• Padeda sumažinti įtampą ir stresą.
• Rankomis reguliuojamas masažo intensyvumas.

Galia: 24 W.

129,90 €

28

www.topshop.lt

Lengva rūpintis savimi

2in1 šildomasis masažuoklis
Pamirškite nemalonų šąlančių pėdų jausmą ir pajuskite, kaip jaukiai šyla
Jūsų pėdos su šiuo šildomuoju masažuokliu. Šis masažuoklis išskirtinis
ir tuo, jog viršutinę ir apatinę dalis galima atskirti ir apatinę dalį naudoti
kaip masažinę pagalvėlę. Tad jeigu norite sušildyti nugarą ar pilvą, tiesiog
nusekite pėdų movą ir turėsite praktišką pagalvėlę.

NAUJOS
SPALVOS

• Atstoja ir šildytuvą, ir masažuoklį.
• 2 masažo intensyvumo lygiai.
• Šildymo ir masažo funkcijas galima naudoti atskirai arba abi vienu metu.
• Tinka iki 46 dydžio pėdoms.
• Prietaisas įšyla iki 58 °C temperatūros ir atlieka apie 3000 vibracijų per
minutę.
Spalvos: mėlyna, ruda, pilka, raudona.

Pamirškite
ledines kojas

Švelnus masažas, Naudokite masažo
padedantis atsiir šildymo funkcijas
kratyti įtampos
vienu metu

59,90 €

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

rgusioms
Jūsų pavams!
kojo

19,90 €

8 5 211 1003
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Tweeze Premium
epiliatorius

DOVANA

Susikurkite grožio saloną savo namuose!
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.

-50%

• 18 nerūdijančiojo plieno pincetų pašalina
plaukelius su šaknimis ir oda išlieka švelni bei
glotni kelias savaites.
• Su šviesele, kuri leidžia pastebėti ir pašalinti
kiekvieną nereikalingą plaukelį.
• Atlieka 5000 sūkių/min.
• Patogu pasiimti į keliones ar naudoti ten, kur nėra
elektros.
• Apsauginė funkcija sustabdo prietaisą, jeigu jis
spaudžiamas prie odos per smarkiai.

Teiraukitės




DOVANA –

Reikalingos 3 AA baterijos.

19,95 €

39,90 €

WELLNEO 13 dalių
manikiūro ir makiažo
įrankių komplektas.
Dovanos vertė 9,90 €.

Spin Spa
kūno šepetys
Tegul maudynės duše virsta SPA malonumais!
Šepečio galvutė atlieka sukamuosius judesius ir prie jos
galima tvirtinti įvairius komplekte esančius antgalius. Su
šepečiu naudokite įprastą muilą ar dušo želę. Šepečio
rankena ilga, todėl lengva pasiekti nugarą ar kojas.
• Švelniai valo visą kūną.
• Atpalaiduoja įsitempusius raumenis.
• Masažuoja ir tonizuoja.
• Pašalina negyvas odos ląsteles.
• Suteikia odai sveiko švytėjimo.

Komplekte – 5 antgaliai:
Reikalingos baterijos.

24,90 €
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Valykite ūną!
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HITAS
Teiraukitės




Lengva rūpintis savimi

5in1 Beauty Pro Wet and Dry
daugiafunkcis grožio prietaisas



Susikurkite grožio saloną savo namuose!

HITAS

Ergonomiško dizaino prietaisą galite naudoti net duše
ir pasirūpinti nepriekaištinga išvaizda nuo galvos
iki kojų pirštų galiukų. Glotni kojų oda be plaukelių,
blizgūs tvarkingi nagai ir švelni pėdų oda –
visa tai su šiuo daugiafunkciu grožio prietaisu.
• Galima naudoti duše.
• Su šviesele, kad pastebėtumėte net ploniausius
plaukelius.
• Lengvas ir belaidis.
• Net 5 naudojimo būdai.
• Patogu pasiimti į keliones.

-60%
Teiraukitės




Net 5 prietaiso funkcijos:

Pėdų šveitimas
34,90 €

Epiliacija

Skutimas

Manikiūras

Pedikiūras

13,96 €

8 5 211 1003
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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.

-40%

• Itin patogus naudoti šveitiklis – nereikia vargintis lankstantis ir
bandant pasiekti pėdas.
• Greitai ir švelniai pašalina negyvas odos ląsteles.
• Švelni ir glotni pėdų oda jau po pirmo naudojimo.
• Pėdos ne tik nušveičiamos, bet ir masažuojamos.
• Naudokite jums patogioje vietoje ir patogiu metu.
• Nepraleidžia vandens.

togu
Labai poajti!
naud

Reikalingos 3 AA baterijos.

14,94 €

24,90 €

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.

-30 %
KLUBO NARIAMS

19,90 €
13,93 €
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Kiekis: 200 ml (2 buteliukai
po 100 ml).

2

VIENETAI
PAKUOTĖJE!

Lengva rūpintis savimi

Flawless veido plaukelių
šalinimo prietaisas
Greitas, lengvas ir neskausmingas
būdas atsikratyti nepageidaujamų
veido plaukelių. Švelnu, tačiau
veiksminga norinčioms glotnios
veido odos!

NAUJIENA

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

-15 %

Šalinkite plaukeliusai!
švelniai ir diskretišk

KLUBO NARIAMS

19,90 €
16,92 €

Microtouch Solo
barzdaskutė

-25%

Belaidė kompaktiška
barzdaskutė leis pasirūpinti
nepriekaištinga išvaizda. Tikslų
skutimą užtikrina vokiško
nerūdijančiojo plieno ašmenys ir lemputė.

• 3 kirpimo antgaliai (1 mm, 3 mm, 5 mm), kad
nepriekaištinga atrodytų tiek kelių dienų barzdelė, tiek
ilgesnė barzda.
• Įkraunama baterija veikia iki 45 min.
• Galvutė puikiai prisitaiko prie veido kontūrų.
Galia: 3,7 V

29,90 €

22,43 €

8 5 211 1003
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NAUJIENA

Sonic 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
2
min
• Švelniai 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

a
Veiksmingai šalin
s!
dantų apnaša
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

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

2 min

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

QUALITY

30 s

DYNAMIC
CLEANING BY
GARSO BANGŲ
ANTI-SLIP
HANDLE
TECHNOLOGIJA
SONIC
TECHNOLOGY
BATTERY
OPERATED

29,90 €
QUALITY
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Wellneo Sonic
6 keičiamos galvutės
9,90 €

TYNEX® NYLON BRISTLES
IPX6 WATERPROOF

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

Lengva rūpintis savimi
Šiuo metu gyvename įtemtu ritmu – daug
dirbame, visur skubame, pasirenkamas maistas
ne visuomet būna maistingas ir naudingas mūsų
organizmui. Nors gyvenimo ritmas yra įtemtas, bet
norime išlikti sveiki ir gražūs. Kas atsakingas už
mūsų grožį ir gerą savijautą?
Kolagenas, moterų žinomas, kaip jaunystės

eliksyras, taip pat šis baltymas yra gyvybiškai
svarbus – kaulams ir sąnariams.
Vitaminas D atsakingas ne tik už mūsų
kaulus ir sveiką odą, bet ir už stabilią
žmogaus psichinę būklę.

Rūpinkitės savimi ir būkite sveiki!

NAUJIENA

NAUJIENA

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.

Pakuotėje: 30 gelinių lengvai ir greitai įsisavinamų
tablečių.

19,90 €

ŠIE MAISTO
PAPILDAI:

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

• 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.

NAUJIENA

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 €
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 5 211 1003
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Mada
Laura Amatti 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.

NAUJIENA

LAURA AMATTI papuošalai pateikiami puošniame
firminiame maišelyje, kiekvienas papuošalas yra saugiai
supakuotas. Kaklo papuošalo ilgį galima reguliuoti nuo
50 iki 58 cm, pakabuko matmenys –
3,5 x 2 cm, apyrankės skersmuo – 7 cm, pakabuko
matmenys – 2 x 1,2 cm.

-30 %
KLUBO NARIAMS

29,90 €
20,93 €

Laura Amatti
saulės akiniai
• Stilingi saulės akiniai su katės akių
formos rėmeliais.
• Saugo akis nuo UV spindulių.
• Poliarizuoti lęšiai.
• Ryškesnis ir aiškesnis vaizdas net
kai plieskia saulė.
• Su dėklu ir akinių valymo
servetėle.

Rinkinyje:

29,90 €

36

9,90 €
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YPATINGA
KAINA

Grožis detalėse

Laura Amatti Miss Gorgeous
rankinė

NAUJIENA

Puošni ir žavinga dizaino rankinė – būtinas kiekvienos moters
aksesuaras. Ši rankinė yra ne tik stilinga, bet ir talpi: joje yra 3
vidinės kišenės, kad galėtumėte laikyti visus būtinus daiktus.
• Galite pasirinkti, kaip norite
nešioti rankinę – suėmusios
už viršutinių rankenų arba su
reguliuojamu dirželiu.
• Su puošniomis aukso spalvos
detalėmis ir LAURA AMATTI
logotipu.

Lietuvoje nuo

RUGSĖJO
vidurio

Rankenų ilgis: 13 cm.
Pečių diržo ilgis: nuo 55 cm
iki 61 cm.

-30 €

KLUBO NARIAMS

69,90 €
39,90 €

8 5 211 1003
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Avalynė ir laisvalaikis
Comfort Wedge
batai

Comfort aukšti
laisvalaikio batai

NAUJIENA

NAUJIENA

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

-10 €
49,90 €

KLUBO NARIAMS

Spalvos: juoda, mėlyna, pilka, raudona.
Dydžiai: 36–42.
Spalvos: juoda, raudona.

39,90 €

Black Fit
batai

Lietuvoje nuo

RUGSĖJO
pabaigos

NAUJIENA

-10 €
59,90 €
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Comfort
šlepetės

Dydžiai: juodos 41–46, mėlynos 36–42.

KLUBO NARIAMS

49,90 €

59,90 €

Spalvos: juoda, mėlyna.
Dydžiai: 36–42.
Spalva: juoda.

24,90 €

Comfort
Comfort
Ballerinas
Ballerinas
Autumn
Autumn
Žingsnis į komfortą

Discover
Discover
a newalevel
new of
level
comfort,
of comfort,
coziness
coziness
and freshness!
and freshness!
The new
TheWalkmaxx
new Walkmaxx
ballerinas
ballerinas
will keep
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and super
and super
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even in
even
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in colder
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New upper
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perfect
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season
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Autumn
batai
• Rounded
• Rounded
sole for
sole
relief
for of
relief
pain,
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pain, improved
posture
posture
and muscle
and muscle
activation
activation

• Memory
•jaukumą
Memory
foam insole
foam insole
ensures
ensures
soft step
softand
stepultimate
and ultimate
comfort
comfort
Atraskite dar nepatirtą komfortą,
• Soft• heel
Softcushioning
heel cushioning
part for
part
that
forextra
that comfortable
extra comfortable
heal heal
ir gaivą! Naujieji WALKMAXX BALLERINAS
landing
landing
and shock
and shock
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-50-50
% %
NAUJIENA

bowFREE
ir for FREE
ausfor
ilibow

Tobulas st
• Batelių viršus iš naujos, rudeniui
tinkamos medžiagos.
patogumo derinys!
• Lenktas padas suaktyvina raumenis,
skatina išsitiesti.
• Vidpadžiai su „Memory“ medžiaga
patogiems žingsniams ir didesniam
komfortui.
• Paminkštintas kulnas sugeria einant pėdoms
tenkančius smūgius.

-50 %

Available
Available
in 4 lovely
in 4 lovely
beautiful
beautiful
black,black,
colors:
colors:
adorable
adorable
red, elegant
red, elegant
grey and
greyglamorous
and glamorous
navy blue.
navy blue.

Nuimamas
kaspinėlis

Dydžiai: 36–42.
Spalvos: juoda, mėlyna,
pilka, raudona.

59,90 €

COMFORT
COMFORT
GUARANTEED
GUARANTEED

MEMORY
MEMORY
STRETCHABLE
STRETCHABLE

„MEMORY“
TAMPRUS
FOARM FOARM
UPPER
UPPER
MEDŽIAGA
VIRŠUS

29,95 €

Sizes: 36
Sizes:
– 4236 – 42

59,90€
59,90€
29,95€
29,95€

Pure Oxford batai

Pure Style batai

NAUJIENA

NAUJIENA

123123
456456
785785

-10 €
49,90 €
39,90 €

KLUBO NARIAMS

Dydžiai: 36–42.
Spalvos: juoda, mėlyna,
vyšninė, pilka.

-10 €
49,90 €

KLUBO NARIAMS

Dydžiai: 40–46.
Spalvos: juoda, ruda.

39,90 €

8 5 211 1003
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Namai

9 METŲ GIMTADIENIO

ŽAIDIMAS!

Šiais metais švenčiame 9-ąjį ,,Penkių
žvaigždučių” gimtadienį, tad net 9
savaites lojalumio narius lepinsime
išskirtiniais prizais! Kiekvienas
narys apsipirkdamas konkrečią
savaitę automatiškai turi galimybę
laimėti tos savaitės prizus.

RUGPJŪČIO 27 - RUGSĖJO 2 D.

3 DOVANŲ
RINKINIAI:
,,Žvilgsnis
į sceną”

2x
,,Pramogauk”

Dovanos
vertė
29 €

600 W

Dovanos
vertė
99,90 €

40
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2x

PRIMAVERA
pižama
Dovanos
vertė
89,90 €

Dovanos
vertė
29 €

RUGSĖJO 10 - 16 D.

Raudonas
trintuvas,

RUGSĖJO 3 - 9 D.

RUGSĖJO 17 - 23 D.

SPA poilsis
Birštone

su pusryčiais ,,Royal Spa residence”
(1 nakvynė, 2 asm.)
Dovanos
vertė
106 €

Gera būti namuose

RUGSĖJO 24 - 30 D.

2x

Pasirinkto
žurnalo 6 mėn.
prenumerata

SPALIO 8 - 14 D.

2x

50 € kuponai,

akiniams

įsigyti

SPALIO 1 - 7 D.

Good
Morning/Night
dvigulis antklodės ir
pagalvės komplektas
Dovanos
vertė
50 €

SPALIO 15 - 21 D.

2x

50 € kuponai,
metinei IMPULS
narystei įsigyti

SPALIO 22 - 28 D.

2in1
šildomasis

masažuoklis

Linkime
sėkmės
žaidime!

Dovanos
vertė
59,90 €
Žaidimo taisyklių ieškokite
www.topshop.lt
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Avalynė ir laisvalaikis
Startastic Max šventinis projektorius

Smagiems
gimtadieniams ar
vakarėliams!

Artėja gimtadienis ar norite surengti įsimintiną vasaros vakarėlį,
tačiau nežinote, kaip sukurti įspūdingą nuotaiką ir papuošti aplinką?
Pasikliaukite šiuo projektoriumi, kurio spalvingos LED lemputės
(baltos, raudonos, žalios ir mėlynos spalvos) ir 6 skirtingos programos
pavers kambarį ar visą namo išorę įspūdinga šventės vieta.
• 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.

-40 %
KLUBO NARIAMS

29,94 €

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

Handy Lux Colors
belaidžių šviestuvų
komplektas
Belaidžiai stilingi LED šviestuvai
tinka įvairioms progoms, juos galite
naudoti tiek namuose, tiek lauke.
Tiesiog pakabinkite, patraukite už
virvutės ir mėgaukitės jaukia šviesa!

YPATINGA
KAINA

Stilingi šviestuvai su
LED lemputėmis!

NAUJIENA

Click

49,90 €

• Neįkaista, todėl saugu prisiliesti.
• Nereikia elektros.
• Itin lengvi ir nešiojami – kabinkite
ten, kur jums patogu.
• Atsparūs aptaškymui ir
lengvai dulksnai.
Reikalingos 3 x AAA
baterijos.

Perkant 2 vnt.
antras už
9,90 €!
14,90 €
*Komplektą sudaro 4 šviestuvai –
geltonas, oranžinis, rožinis ir žalias.
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Garaže

Stovyklaujant

Vakarėlyje

Gera vieta pirkti

Magic Tracks Crash
lenktynių rinkinys
Tai atnaujinta ir patobulinta MAGIC TRACKS rinkinio versija.
Atsižvelgėme į mažųjų pageidavimus, todėl dabar ji dar įvairesnė ir
su daugiau netikėtumų! Lenktynių trasą galima lankstyti, formuoti
ir ji šviečia tamsoje. Dar viena smagi staigmena laukia užgesinus
šviesą – pamatysite, kad trasa švyti tamsoje! Beje, šviečia ne tik
trasa, bet ir automobiliai, nes jie yra su šviesos diodų lemputėmis.
Itin smagus žaislas vaikams ir jų draugams!
Rinkinį sudaro:
• 200 trasos dalių (iš viso –
3 m ilgio)
• 2 automobiliai
• Siena su plytų imitacija
• Siena su akmens imitacija
• Kryžminė dalis
• 6 kelio ženklai
• 4 kūgeliai
• 1 lapas su lipdukais

34,90 €

Reikalingos 2x3 AA baterijos.

Magic Tracks rinkinys

Papildomos trasos dalys
Papildomos dalys,
kurios leis lenktyniauti
dar ilgesnėje trasoje.

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

29,90 €

Reikalingos 3 x AA baterijos.

Mėlynas automobilis

9,90 €

Reikalingos
3 x AA baterijos.

Policijos automobilis

9,90 €

Reikalingos
3 x AA baterijos.

22,90 €

Kelio kreiptuvas

12,90 €

Automobilio sukiklis

12,90 €

Rinkinį sudaro:
• 220 trasos dalių (iš
viso – 3,3 m ilgio)
• 1 kryžminė dalis

Tiltas

12,90 €

Keltuvas

12,90 €

8 5 211 1003

43

Namai
HD Mirror Cam
vaizdo registratorius



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. Kamera sukiojama net 280° kampu ir filmuoja ryškų vaizdą.
•
•
•
•
•
•
•

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

49,90 €

HITAS

!
Saugioms kelionėms

Matmenys: 33 x 6 x 11,2 cm.

Stair‘N Go
pirkinių krepšys su ratukais

Zoom Vizion
didinamieji akiniai

Nebevarkite nešiodami sunkius pirkinių
krepšius – šis krepšys yra su specialaus
dizaino ratukais, kurie suteikia stabilumo ir
lengvai užvažiuoja laiptais aukštyn.

Vaizdą 160 % padidinantys akiniai,
kurie tikrai pravers skaitant smulkų
tekstą, užsiimant remonto darbais,
ravint, siuvant. Juos galite dėtis ant
įprastų korekcinių ar saulės akinių.

• Lengvas, sulankstomas ir patvarus.
• Dėl ratukų dizaino lengviau užvažiuoja
laiptais ir yra stabilesnis.
• Krepšį ir rėmą su ratukais galima naudoti
atskirai.
• Atlaiko iki 20 kg svorį.
• Lengvai ir greitai paruošiamas naudoti.

Matmenys:
Paruošto naudoti: 46 x 102 x 42 cm.
Sulankstyto: 46 x 64 x 34 cm.
Krepšio: 33 x 53 x 20 cm.
Ratuko skersmuo: 15 cm.

34,90 €

www.dormeo.lt



HITAS

• Padidina vaizdą 160 % – vaizdas tampa
aiškesnis ir didesnis.
• Jokių trukdžių – padidinamas vaizdas, o abi
rankos išlieka laisvos.
• Lankstūs, lengvi ir universalūs (tiek vyrams,
tiek moterims tinkami) rėmeliai.
• Neslystanti nosies briauna.
Rinkinį sudaro:
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Teiraukitės




Perkant 2 vnt. antras už 11,90 €!

19,90 €

Lengvesniam gyvenimui!
Paint Plus
dažų purkštukas

Teiraukitės




Tai nepaprastai lengvas
rankinis dažų purkštuvas,
su kuriuo galėsite dažyti
praktiškai viską. Tiesiog
įpilkite dažų į talpyklą,
nuspauskite jungiklį ir pradėkite dažyti
tiek namų vidaus, tiek išorės paviršius.

-50%

• Dažykite lygias sienas, lubas, plytas,
medinius, tinkuotus paviršius, betoną.
• Moderni purškimo technologija užtikrina
puikų paviršiaus padengimą vienu sluoksniu.
• Reguliuojama dažų srovė.
• Patogu naudoti viena ranka.

Galia: 80 W.
Dažų talpykla: 800 ml.
59,90 €

29,95 €

Paint Racer
dažymo volelis
Sienų ar lubų dažymas taps malonumu su šiuo voleliu. Pakaks
įpilti dažų į volelio viduje esančią talpyklą ir lengvais judesiais
dažyti paviršius, nesibaiminant, kad pritaškysite grindis.

NAUJIENA

•
•
•
•

Dažai nelaša ir nevarva – nereikia valyti pritaškytų grindų.
Nereikia lankstytis ir mirkyti volelio į dažų indą.
Tinka įvairiems vidaus ir išorės paviršiams dažyti.
Pakuotėje yra 2 voleliai – vienas dideliems
paviršiams, kitas – kraštams dažyti.
• Lengva valyti.

-30 %

Rinkinį sudaro:

KLUBO NARIAMS

39,90 €
27,93 €

8 5 211 1003
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Namai
Tornadica
rankinis kultivatorius

TOP

Nepakeičiamas įrankis visiems
sodų savininkams! Specialaus
dizaino rankinis kultivatorius lengvai
susminga į žemę ir ją purena ar
išrauna piktžoles, o jums nereikia
lankstytis ir varginti nugaros.

PREKĖ

• Modernus dizainas, tolygiai
paskirstantis krūvį visam kūnui.

ui!
Kiekvienam sodinink

• Lengvas būdas purenti
dirvą ir ravėti piktžoles.
• 3 aukščio padėtys.

34,90 €

Pest Reject vabzdžių
naikinimo prietaisas
su lempute

2 UŽ 1
KAINĄ!

• LED lemputė veiksmingai pritraukia
vabzdžius, o elektros srovė juos sunaikina.
• Galima naudoti ir namuose, ir jų išorėje.
• Lengva pritvirtinti, naudoti ir valyti.
• Nebereiks naudoti purškiklių ar kitokių
vabzdžius atbaidančių chemikalų.

Matmenys: ilgis –
17 cm, skersmuo – 9 cm.
Galia: 10 W.
Liumenai: 950 Lm.
Energijos klasė: A.

29,90 €
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Mosquito Stop
tinklelis nuo vabzdžių
Lengvai ir greitai pritvirtinamas –
nereikia naudoti klijų, gręžti, kitaip
gadinti lango.

2 UŽ 1
KAINĄ!

• Visiškai universalus – tinka įvairaus dydžio langams.
• 100 % veiksmingas sprendimas nuo vabzdžių be
chemikalų.
• Pritvirtinkite tinklelį ir drąsiai laikykite atvertą langą
visą dieną ir vakarą.

Tvirtinamas su Nereikia gręžti
magnetais
Tinklelio matmenys: 130 x 150 cm.

14,90 €

Lengvesniam gyvenimui!
Dust Guru
teleskopinė dulkių šluota
• Itin ilgas iki 190 cm pailginamas kotas leidžia
pasiekti aukštai esančius nešvarumus.

NAUJIENA

• Šluotos dalį su šereliais galima lankstyti ir
patogiai išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas
už radiatorių, spintos viršuje, žaliuzes ir pan.
• Reguliuojamas koto ilgis – 135–190 cm.

14,90 €

Sani Sticks vamzdžių valymo lazdelės
Paprastas būdas, galintis padėti išvengti užsikimšusių
nutekamųjų vamzdžių ar iš jų sklindančio nemalonaus
kvapo. Jums tereikės įmesti 1 lazdelę į vamzdį.

NAUJIENA

Kaip veikia SANI STICKS?
Įmesta pro nuotekų angos skylutę lazdelė lieka vamzdyje.
Tekant vandeniui lazdelė po truputį skleidžia veiksmingą
koncentruotų fermentų derinį, kuris skaido maisto likučius,
riebalus ir kitas organines medžiagas.
• Prevencinė priemonė, galinti padėti
išvengti užsikimšusių vamzdžių ir
nemalonių kvapų.
• 1 lazdelė per mėnesį.
• Taupo laiką ir pinigus.

9,90 €

Pakuotėje 24 vnt.

8 5 211 1003
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Namai
Tsunami dulkių siurblys
su vandens filtru

Teiraukitės

NAUJIENA

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.




Rankinis prietaisas
sunkiau pasiekiamiems
paviršiams

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

Siurblys
279,90 €

Vandens filtro
technologija

Tsunami dulkių siurblio
priedų komplektas
39,90 €

Ultra audinių priežiūros prietaisai
Tinkamas audinių prižiūrėjimas gali prailginti jų tarnavimo
laiką. Vienus audinius geriau lyginti lygintuvu, o kitus
– garinimo prietaisu, taip pat reiktų nepamiršti, kad
sezonui pasibaigus nurinkti nuo nešiojamų rūbų pūkai
ir burbuliukai iš karto jį atnaujina. Pristatome patogų
3 dalių komplektas įvairiapusei audinių priežiūrai:
• Audinių garinimo prietaisas
• Pūkų rinkiklis
• Belaidis lygintuvas

149,70 €
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Sukamieji
judesiai
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Teiraukitės




Modernus, praktiškas ir kompaktiškas asmeninis oro vėsintuvas padės
jaustis gaiviai ir patogiai kad ir kur bebūtumėte. Tiesiog įpilkite vandens,
nuspauskite įjungimo mygtuką ir atsipalaiduokite besimėgaudami vėsaus
oro gūsiais.

APLINKAI
AS

BE

O

Arctic
oro vėsintuvas

AUGIŠ
DR
K

Lengvesniam gyvenimui!

FREO

N

Teiraukitės

•
•
•
•

3 funkcijos: vėsina, drėkina ir šviečia, užtikrindamas didžiausią komfortą.
Lengvas, kompaktiškas, patogus pernešti.
Jungiamas į įprastą elektros lizdą arba USB jungtį.
350 W galios vėsintuvas.




TOP

PREKĖ

-20 %
KLUBO NARIAMS

39,90 €

Aplinką vėsina pro vandeniu
sudrėkintą filtrą pučiamas oras

31,92 €

Handy
šildytuvas



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

29,90 €

Teiraukitės




ug
viet
os.

ym
og
reitis.

te
mp
ild
eratūra ir š

lag
Pa
togu vežtis

s
iesia elektro
iį

a
Reguliuojam

iam
Jung

as
t

liz
dą.

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

am
da
ine,
neužima

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

8 5 211 1003
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Namai
Spray Cleaner
šluota-langų valytuvas
• Purkštuku galima purkšti tiek laikant vertikaliai, tiek
horizontaliai.
• Dvipusė šluostė sausam dulkių valymui arba drėgnam
nešvarumų šalinimui.
• 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.

Langų valymas

Purškimas ir valymas

39,90 €

Įpilkite vandens

Purkškite

Valykite grindis

Valykite langus

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

Spray šluota
• 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.



HITAS

-50%

akcija galioja nuo

4

RUGSĖJO

Spray šluostės
Įpilkite vandens
ar ploviklio

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

Purkškite

Žalia

Balta
Violetinė
Rožinė

29,90 €
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Valykite

4,90 €

Lengvesniam
Gera būtigyvenimui!
namuose
Window Magic langų valymo prietaisas
Belaidis ir kompaktiškas prietaisas, su kuriuo langų valymas
taps gerokai lengvesnis ir greitesnis. Purkškite vandenį ar
valiklį ir braukite žemyn viską susiurbdami – tai taip paprasta!
• Prietaisas ne tik purškia, bet ir susiurbia vandenį, todėl langų
valymas yra itin patogus, lengvas ir greitas.
• Platus guminis antgalis veiksmingai susiurbia vandenį ir
nešvarumus į talpyklą, nepalieka jokių ruožų ar žymių.
• Prietaisas belaidis, todėl jį galite naudoti tiek namų viduje,
tiek išorėje.
• Nepertraukiamai veikia iki 50 min. ir nuvalo iki 20 m² plotą.

Purkškite ir susiurbkite!

Pridedamas patogus
indelis vandeniui pilti

!

dintys švara

49,90 €

Veikia su 4 AA baterijomis, kurios neįeina į rinkinį.

in
Langai, sp

All in One garinimo prietaisas
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, nešiojamas ir lengvai naudojamas prietaisas.

Vertikalus garinimas

39,90 €

Audinių atgaivinimas

NAUJIENA

Garų galia!

Iš viso 4 skirtingi antgaliai
(1 pagrindinis ir 3 papildomi)

Galia: 800 W.
2 intensyvumo nustatymai

8 5 211 1003
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Baterijų įkroviklio
komplektas
• Vienu metu galima
įkrauti iki 4 baterijų.

AA įkraunamųjų
baterijų
komplektas

AAA įkraunamųjų
baterijų
komplektas

• Kai baterijos yra įkrautos,
įkrovimas sustabdomas
automatiškai, taip
apsaugomos baterijos
ir ilginamas jų
tarnavimo laikas.
• Prie įkroviklio
pridedamos 2 AA ir
2 AAA baterijos.

19,90 €

Prie prekių, kurioms
reikalingos baterijos
rasite šį ženkliuką:

9,90 €

9,90 €

Šios baterijos yra lėto savaiminio išsikrovimo, todėl
net ir nenaudojant ilgesnį laikotarpį veikimo laikas
nesutrumpėja. Net jeigu baterijų nenaudotumėte
kelerius metus, jos neprarastų galios.
Baterijas galima įkrauti bet kuriuo metu – ir
kai jos visiškai ar tik pusiau išsikrovusios.

Turėti geras, kokybiškas ir ilgai tarnaujančias šluostes – visada teisingas
sprendimas. 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.
• Puikiai sugeria drėgmę ir valo nešvarumus.
• Patvarios.
• Iš itin tankaus mikropluošto.

Įvairių kambarinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

9,98 €

Virtuvinių šluosčių
rinkinys,
4 vnt.

9,98 €

52
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Speciali
VISŲ
šluosčių
kaina
39,92 €
19,90 €

Vonios šluosčių
rinkinys,
4 vnt.

9,98 €

Automobilinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

9,98 €

Lengvesniam gyvenimui!

NATŪRALIOS SUDĖTIES VALYMO
PRIEMONĖS SU PROBIOTIKAIS!
Valymui
1

Skalbimui

Universalus grindų ploviklis, 900 ml

3

4,90 €
2

14,90 €

5,90 €

2

3

4

5

Indų plovimui
4

Indų ploviklis, 500 ml

11,92 €

Užtenka iki
50 skalbimų!

Įvairių paviršių valiklis, 500 ml

1

Koncentruotas skalbiklis, 1,5 l

6

Tualetui ir voniai
5

2,90 €

Tualeto valiklis, 750 ml
5,90 €

Švariems ir
blizgantiems indams!

6

Vonios kambario valiklis, 500 ml
5,90 €

XXL 5 priemonių rinkinys
Rinkinį sudaro:
•
•
•
•
•

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

36,90 €

8 5 211 1003
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15 METŲ NUOLATINIO TOBULINIMO,
KAD GALĖTUME JUMS PASIŪLYTI TOKĮ
MIEGĄ, KOKIO NUSIPELNĖTE!
Miegas – toks brangus,
toks svarbus, toks
reikalingas. Daugeliui iš
mūsų miegas yra tarsi
saldus balzamas, kuris
nuramina ir sugrąžina jėgas
po ilgos darbo ir žaidimų
dienos. Miego kokybė
tiesiogiai veikia aktyvų
gyvenimą– proto aštrumą,
produktyvumą, emocinę
pusiausvyrą, kūrybingumą,
energingumą ir netgi svorį.
Jokia kita veikla neduoda
tiek daug naudos, įdedant
tiek mažai pastangų!
Viskas, ką Jums reikia
padaryti, tai pasirinkti
geriausiai poreikius
atitinkantį DORMEO
čiužinį ir mėgautis
kokybišku miegu. O mes
pasirūpinsime, kad ne
tik jaustumėtės ramiai ir
nevargtumėte dėl čiužinio
pristatymo, bet ir nereikėtų
nerimauti dėl ilgaamžiškumo,
kokybės ir priežiūros.
* Daugiau apie paslaugą ir jos
pasinaudojimo taisykles ieškokite
www.dormeo.lt
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PRISTATOME 3 PRIVILEGIJAS, KURIAS GAUS
KIEKVIENAS ČIUŽINIO PIRKĖJAS:
Nuo šiol įsigijus bet kurį DORMEO
čiužinį į namus Jums jį atvešime
NEMOKAMAI. Jums tereikės suderinti
su kurjeriu laiką ir laukti savo svajonių
čiužinio. Čiužinys bus supakuotas į
vakuuminę pakuotę ar pristatymo
dėžę, tad prieš išpakuojamas neužims
daug vietos.
Užtikriname kiekvieno čiužinio, naudojamo laikantis visų rekomendacijų, kokybę. Mums be galo svarbu, kad Jūs
jaustumėtės ramiai ir užtikrintai dėl
čiužinio ilgaamžiškumo ir galėtumėte
ilgus metus ilsėtis tinkamai.
Norint, kad čiužinio užvalkalas taip pat
tarnautų ilgus metus, jį reikia tinkamai
ir reguliariai prižiūrėti: valyti ir naudoti
apsauginius užvalkalus. Kiekvienas,
perkantis DORMEO čiužinį, turės gali
mybę vieną kartą čiužinio užvalkalą
išskalbti NEMOKAMAI mūsų partnerio
PAULINI švaros namų nustatytuose
priėmimo skyriuose.

Gera būti namuose

Air Lux Plus čiužinys

„Adaptive“ medžiaga
Komforto zonos
„Memory“ medžiaga
Dvisluoksnis pagrindas

METŲ

649,90 €

60

NAKTŲ

LAIDESNIS

AS

T

nuo

NUSEGAMAS
UŽVALKALAS

OVATYVI
IN

ORUI

„OC

15

Yra įvairių matmenų.

VARTOMAS
PAGRINDAS

JA

3D prisitaikymas

5 KOMFORTO
ZONOS

5

PR

OGI

Laidumas orui

27 cm
3 cm + 3 cm
8 kartus laidesnis*
Taip
Taip
5
4 cm
Taip

OL

„Octaspring®“ spyruoklės

N

Aukštis

I N G® “ T E C

H

Air Select Plus čiužinys

„Adaptive“ medžiaga
Komforto zonos
„Memory“ medžiaga
Dvisluoksnis pagrindas

METŲ

449,90 €

60

NAKTŲ

LAIDESNIS

AS

T

nuo

NUSEGAMAS
UŽVALKALAS

OVATYVI
IN

„OC

15

Yra įvairių matmenų.

VARTOMAS
PAGRINDAS

JA

3D prisitaikymas

3 KOMFORTO
ZONOS

3

ORUI
PR

OGI

Laidumas orui

23 cm
3 cm
6 kartus laidesnis*
Taip
Taip
3
2 cm
Taip

OL

„Octaspring®“ spyruoklės

N

Aukštis

I N G® “ T E C

H

Air Comfort Plus čiužinys
23 cm
3 cm

Aukštis
„Octaspring®“
spyruoklės

3 KOMFORTO
ZONOS

3

6 kartus laidesnis*
Taip
„Adaptive“ medžiaga
Taip
Komforto zonos
3
„Memory“ medžiaga
Ne
Dvisluoksnis pagrindas
Ne
Laidumas orui

VARTOMAS
PAGRINDAS

3D prisitaikymas

PR

JA

OGI

ORUI

OL

399,90 €

LAIDESNIS

AS

T

nuo

60

NAKTŲ

N

METŲ

OVATYVI
IN

„OC

15

Yra įvairių matmenų.

NUSEGAMAS
UŽVALKALAS

I N G® “ T E C

H

*Nei čiužiniai iš „Ecocell®“ ir
„Memory“ medžiagos sluoksnių.

PASTABA: iki 130 x 200 cm matmenų čiužiniai laikomi
vienguliais, nuo 140 x 190 cm metmenų - dviguliais.

8 5 211 1003
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iMemory S Plus čiužinys
Pirmasis 100 % prie Jūsų poreikių prisitaikantis čiužinys. Pasirinkite norimą kietumą, pasirinkite reikiamą atramą!
Tobulas sprendimas nežinantiems, koks čiužinys jiems tinkamiausias, ar poroms, turinčioms skirtingų poreikių.
Įkvėptas žmogaus kūno ir natūralaus S formos stuburo linkio.
• 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.

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.

2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale
Minkštesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

S formos „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

OVATYVI
IN

Kietesnis „Ecocell “ medžiagos sluoksnis
®

www.dormeo.lt

OL

PR

OGI

ORUI
N

20 cm

T
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329,90 €

„OC

nuo

AS

JA

LAIDESNIS

*Yra įvairių matmenų.

I N G® “ T E C

H

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
GARANTIJA

Gera būti namuose

Fresh Prima
čiužinys

1 2 cm storio „Memory“

medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

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

2 3 cm „Ecocell®“ medžiagos
3 3 cm „Octaspring®“

spyruoklių

1
2

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

4 10 cm „Ecocell®“

medžiagos

3

4

Norėdami užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą
naudokite apsauginį
užvalkalą. Jų rasite
81 puslapyje.

Puikiai prisitaiko prie kūno!
Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

30 NAKTŲ

Yra įvairių matmenų.
nuo

299,90 €

18 cm

10 cm

2
2 cm
cm

3 cm

IŠBANDYMO
GARANTIJA

8 5 211 1003
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iMemory Silver
čiužinys

1 2 cm storio „iMemory“

medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

Čiužinį sudaro dvi dvisluoksnės dalys, tad abu
partneriai gali pasirinkti sau patogią pusę ir
miegoti ant nevienodo kietumo pagrindo toje
pačioje lovoje.

4

medžiagos (minkštoji pusė)
3 7,5 cm „Ecocell®“

• 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.

medžiagos (kietoji pusė)
2

1

Kietas

Yra įvairių matmenų.
nuo

58

289,90 €

18 cm

www.dormeo.lt

dengtas pluoštas.

Norėdami užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą
naudokite apsauginį
užvalkalą. Jų rasite
81 puslapyje.
1
2

3
Vidutinio
kietumo

4 „CleanEffect®“ ir sidabru

3

1 čiužinys – 4 kietumo kombinacijos

Minkštas

2 7,5 cm „Ecocell®“

minkštumo
zonos

30 NAKTŲ
7,5+7,5
cm

IŠBANDYMO
GARANTIJA

2 cm

Gera būti namuose

30 NAKTŲ

s papildyt

tu
rak

Čiužiniai svajojantiems apie gaivų ir ramų miegą.
Užvalkalas impregnuotas alavijų ekstraktu, tad
yra švelnus net jautriai odai, o iš tvirtą atramą
suteikiančios „Ecocell®“ medžiagos pagamintas
pagrindas yra 14 cm ar net 16 cm aukščio.

alavijų ek

Nugaroms, mėgstančioms tvirtą atramą

st

ala

as

Aloe Vera Plus ir Aloe Vera
čiužiniai

Užva
lk

IŠBANDYMO
GARANTIJA

1 14 cm arba 16 cm

„Ecocell®“ medžiagos

2 2 cm storio čiužinio

užvalkalas impregnuotas
alavijų ekstraktu

2

• Kietas „Ecocell®“ medžiagos pagrindas
suteikia tvirtą atramą, padeda palaikyti natūralią
ir taisyklingą stuburo padėti miegant.
• Užvalkalas papildytas alavijų ekstraktu.
• 4 rankenos šonuose, kad čiužinį būtų patogu
pernešti.

1

Norėdami užtikrinti
čiužinio ilgaamžiškumą
naudokite apsauginį
užvalkalą. Jų rasite
81 puslapyje.

Tvirtas čiužinys - puiki atrama jūsų kūnui!
Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

18 cm

Yra įvairių matmenų.

ALOE VERA PLUS

nuo

229,90 €

30 NAKTŲ

16 cm
ALOE VERA

nuo

209,90 €

14 / 16 cm

IŠBANDYMO
GARANTIJA

8 5 211 1003
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Baby čiužinukas

Nuostabiam mažylių miegui!

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

60

89,90 €

www.dormeo.lt

NELAIDUS
VANDENIUI

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

HIPOALERGINIS

Gera būti namuose

Compact Flex grotelės

Clip Flex grotelės

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

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

2

2

METŲ

METŲ

GARANTIJA

Su patvariu
mediniu rėmu.

GARANTIJA

Aukštis – 5 cm.
Yra įvairių matmenų.
nuo

Aukštis – 4 cm.
Yra įvairių matmenų.

84,90 €

nuo

54,90 €

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

Fresh apsauginis
čiužinio užvalkalas

Total 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.

• Viršutinė užvalkalo pusė visiškai nelaidi
skysčiams.
• Laidus orui.
• Apsaugo čiužinį nuo nešvarumų, maisto
likučių, skysčių.
• Užsegamas užtrauktukais.
• Tinka 16–24 cm aukščio čiužiniams.

nuo

19,90 €

nuo

24,90 €

8 5 211 1003
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Renew Eucalyptus
7 zonų antčiužinis



Komfortas ten, kur reikia labiausiai

HITAS

Tai antčiužinis, kuris pasirūpins, kad Jūsų poilsis
būtų patogus kaip niekada anksčiau.
• Antčiužinio pagrindas yra iš „Memory“ medžiagos, kuri puikiai
prisitaiko prie kūno linkių, o pagrindo viršuje yra 7 zonos,
skirtingoms kūno sritims suteikiančios reikiamą atramą.
• Suteikia komfortą galvos ir kaklo, juosmens,
kelių ir pėdų zonoms. 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.

Teiraukitės




Komplekte - bangelės
formos pagalvėlė

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS
Yra įvairių matmenų.
nuo

119,90 €

6 cm

Fresh Multizone
antčiužinis
Leiskite antčiužiniui užtikrinti Jums ramų
ir gaivų miegą. Čiužinuko 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.

Yra įvairių matmenų.
nuo

62

99,90 €

5 cm

www.dormeo.lt

Teiraukitės

giai
kite pato
Išsimiegoasnakt!
k

Lengvai suvyniojamas




Gera būti namuose

Memosan Roll Up 3+2/5+2
antčiužinis

Teiraukitės




Šis antčiužinis – tarsi populiariųjų „Renew“
ir „Roll Up Supreme“ čiužinukų derinys.
Suvyniojamas ir kompaktiškas, tačiau
akimirksniu atnaujina nepatogią lovą.
• 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.

TOP

PREKĖ

• Orui laidus „3D“ audinys užvalkalo
šonuose ir apačioje užtikrina tinkamą
čiužinuko vėdinimą.

-20%

• Lengvai suvyniojamas ir sutvirtinamas
lipniomis juostomis.

akcija galioja iki

10
RUGSĖJO

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Yra įvairių matmenų.
nuo 99,90

€

nuo

79,92 €

3+2 cm

5+2 cm

8 5 211 1003
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Namai
Yin&Yan
antčiužinis

Teiraukitės

Antčiužinis, kuris leis atrasti jums tinkamiausią
minkštumą ir atramą. Jo pagrindą sudaro du skirtingo
minkštumo S formos sluoksniai, kuriuos galite keisti
vietomis ir pasirinkti jums tinkamiausią derinį.
• Pagrindas iš dviejų skirtingų tankių „Ecocell®“
medžiagos, baltos spalvos medžiaga yra minkštesnė,
o pilka – kietesnė.




4 skir
naudojimo tbingi
ūdai!

NAUJIENA

• Abu sluoksniai yra S formos, puikiai prisitaiko prie
žmogaus kūno ir atspindi dvilypumą, kurį simbolizuoja
jin ir jan.
• „CleanEffect®“ medžiaga saugo nuo dulkių
erkučių, bakterijų ir nemalonių kvapų.
• Nusegamas užvalkalas papildytas
arganų aliejumi, suteikiančiu švelnumo
ir komforto.

Yra įvairių matmenų.
nuo

99,90 €

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Hero
antčiužinis

Teiraukitės




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.
• 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.

Aukštis – 4,5 cm.
nuo

64

89,90 €

4,5 cm

www.dormeo.lt

3

3 KOMFORTO
ZONOS

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Gera būti namuose

Roll Up Supreme
antčiužinis

Teiraukitės

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




• 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.
• Ypač lengva valyti, pakaks perbraukti drėgnu skudurėliu,
todėl ant jo gali žaisti vaikai.
• Su lipniomis juostelėmis ir laikymo
krepšiu, kad čiužinuką būtų
patogu laikyti ir pasiimti su savimi.

SOFA

MAŽAS
BUTAS

VASARNAMIS

PALAPINĖ

FESTIVALIAI

STUDENTŲ
BENDRABUTIS

GRINDYS
Z Z Z Z...

AUTOMOBILINIS
NAMELIS

Lengvai suvyniojamas

Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

NELAIDUS
VANDENIUI

5 cm

Renew Eucalyptus
antčiužinis

Teiraukitės




Atnaujinkite savo lovą akimirksniu!
Šis antčiužinis pasižymi visiems viskozės
elastinės „Memory“ medžiagos gaminiams
būdingais privalumais: puikus prisitaikymas prie
kūno, išskirtinis patogumas ir maloni nesvarumo
būsena. Be to, antčiužinio užvalkale esanti
„Tencel®“ medžiaga, išgaunama iš eukaliptų,
puikiai reguliuoja šilumą ir užtikrina gaivą.
• Prisitaiko prie kūno formų.
• Prie antčiužinio pridedama bangelės
formos pagalvė iš viskozės elastinės
„Memory“ medžiagos.
• Užvalkalas su „Tencel®“ medžiaga.

Komplekte - bangelės
formos pagalvėlė

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS
Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

3,5 cm

6 cm
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Namai
Hero
pagalvės ir antklodės komplektas
Purus, jaukus ir orui laidus patalynės komplektas yra papildytas
neigiamus jonus išskiriančia medžiaga, dėl kurios miegas bus
kokybiškesnis, atsipalaiduosite dar greičiau.
• Antklodė ir pagalvė papildytos „Re-Vitalize“ medžiaga, kuri gali
padėti pagerinti miego kokybę, atsipalaiduoti ir puikiai pailsėti
kiekvieną naktį.
• Antklodes ir pagalves galima skalbti 40 °C temperatūroje, jos
greitai džiūsta, todėl lengva užtikrinti tinkamą švarą.
• Reguliuojamas pagalvės aukštis ir kietumas.
• Tinka visoms miego pozoms.
PAVASARIUI
RUDENIUI

Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
Pagalvės matmenys:
50 x 70 cm.
nuo

99,80 €

nuo

-40 %

3

KLUBO NARIAMS

59,88 €

40°C

Kamšalas – 200 g/m2

Good Morning/Night antklodė
Miegas gali būti tikra šventė su šia antklode! Leiskite sau kasnakt
pasinerti į ramų miegą ir nubusti ryte gerai pailsėjusiems. Ši
antklodė puikiai sujungia švelnumą, purumą, laidumą orui, kad
galėtumėte saldžiai išsimiegoti kiekvieną naktį.
• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“ mikropluošto
(100 %), kuris yra nepaprastai minkštas, nesivelia į gumulėlius,
yra be galo purus.
• Stilingas dizainas – skirtingų spalvų ir
audinių raštų pusės, dygsniuota bangomis. PAVASARIUI
RUDENIUI
• Puikiai tinka naudoti visus metus.
3

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

nuo

44,90 €

40°C

Kamšalas – 200 g/m2

Yin&Yan antklodė
Puri dailiai dygsniuota antklodė, kurios užvalkalas papildytas
arganų aliejaus mikrodalelėmis, suteikiančiomis švelnumo ir
komforto.
• Kamšalas iš puraus, švelnaus ir orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %).
• Antklodė dygsniuota dailiai raštais,
PAVASARIUI
primenančiais jin ir jan simbolį.
RUDENIUI
• Tinka naudoti visus metus.
3

Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
40°C
nuo

66

59,90 €

www.dormeo.lt

Kamšalas – 200 g/m2

NAUJIENA

Gera būti namuose

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.

PAVASARIUI
RUDENIUI
3

Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
nuo

54,90 €

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

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

49,90 €

Dreamspace
antklodė

NAUJIENA

Vaikams skirtos DREAMSPACE kolekcijos dalis
papildys kiekvieno miego erdvę. Ši antklodė
ne tik aukštos kokybės, bet ir pagražinta
žaismingu ir akį traukiančiu geltonu apvadu.
• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %), kuris yra
nepaprastai minkštas ir be galo purus.
PAVASARIUI
• Užvalkalas iš 100% medvilnės.
RUDENIUI
• Ypač laidi orui.
• Tinkama naudoti visus metus
3

Antklodės matmenys:
140 × 200 cm.

34,90 €

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

8 5 211 1003
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Namai
Air Smart Duo pagalvė

OVATYVI
IN

• 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.
®

JA

LAIDESNIS

PR

OGI
OL

T

AS

N

„OC

ORUI
I N G® “ T E C

H

Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

39,90 €

True Evolution
pagalvė

OVATYVI
IN

68

39,90 €

www.dormeo.lt

Viršutinis ir apatinis
„Memory“ medžiagos
sluoksnis
12 cm

16 cm

OGI
OL

T

nuo

Švelnus
užvalkalas

PR

N

„OC

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

ORUI

AS

• 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.

JA

LAIDESNIS

Orui itin laidi ir prie Jūsų
prisitaikanti pagalvė

I N G® “ T E C

H

„Octaspring®“
spyruoklės

Gera būti namuose

Memosan Classic pagalvė

-40%

• 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.

akcija galioja iki

10
RUGSĖJO

Pagalvės matmenys: 50 x 70 cm.

34,90 €

20,94 €

60°C

Molded Cool pagalvė

-40%

• Puikiai prisitaiko prie galvos, kaklo, pečių.
• Vėsinamojo poveikio - gaivus ir vėsus miegas
visą naktį.
• Skirtingų pusių: vienoje pusėje šaldantis gelis,
kitoje „Memory“ medžiaga.
• Su „CleanEffect®“ apsauga.
• Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje
40 °C temperatūroje.

akcija galioja iki

10
RUGSĖJO

Pagalvės matmenys: 40 x 60 x 12 cm.
nuo 54,90

€

32,94 €

40°C

Memosan 3D trisluoksnė pagalvė
suaugusiesiems ir vaikams
• 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.

Renew Eucalyptus pagalvė
• 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.

-40%

RUGSĖJO

nuo 29,90

€

17,94 €

Pagalvės matmenys: 25 x 40 cm.

E
„M

10

60°C

AG
A

akcija galioja iki
MO
I
RY“ MEDŽ

Pagalvės matmenys: 30 x 50 cm.
NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

34,90 €

8 5 211 1003
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Namai
Dormeo Yin&Yan Classic
pagalvė
• Kamšalas yra iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Siuvinėta patraukliais in ir jang simboliais.
• Papildyta arganų aliejaus mikrodalelėmis,
suteikiančiomis švelnumo ir komforto jausmą.
• Pagalvės aukštį galima reguliuoti.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

Natura pagalvė
• Kamšalas yra iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Užvalkalas pasiūtas iš ekologiškos medvilnės.
• Pagalvės aukštį galima reguliuoti.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

NAUJIENA

-20 %
KLUBO NARIAMS

29,90 €
23,92 €

Matmenys:
50 x 70 cm.
60°C

Matmenys: 45 x 65 cm.

Aloe Vera Classic pagalvė
• Minkšta, puri ir švelni priglusti.
• 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.

60°C

29,90 €
70

www.dormeo.lt

40°C

29,90 €

MEDVILNĖ

Good Morning/Night Classic
pagalvė
• Kamšalas yra iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Stilingas dizainas – skirtingų spalvų ir audinių raštų
pusės.
• Pagalvės aukštį galima reguliuoti.
• Pagalvė tinka įvairioms miego pozoms.

Matmenys:
50 x 70 cm.

29,90 €

40°C

Gera būti namuose

Dreamspace Anatomic
pagalvė

Dreamspace Classic
pagalvė

• Pagalvė tinkama skirtingiems vaiko augimo
tarpsniams.
• Prisitaiko prie galvos, kaklo bei pečių formų ir
palaiko taisyklingą stuburo padėtį.
• Tinkama miegantiems tiek ant šono, tiek ant
nugaros.
• Galimybė individuliai reguliuoti aukštį
(3 sluoksniai) ir minkštumą.
• Užvalkalas iš 100 % medvilnės.

• Klasikinės formos vaikiška pagalvė, kurios aukštį
ir minkštumą galima reguliuoti pagal individualius
vaiko poreikius.
• Užvalkalas iš 100 % medvilnės, jis užtikrina oro
laidumą, yra malonus prisiliesti.
• Tinka visoms miego pozoms.

NAUJIENA

Matmenys:
40 x 60 cm.

40°C

19,90 €

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep advanced“
mikropluošto (100 %) yra nepaprastai minkštas,
purus ir nesivelia į gumulėlius.
• Tinka naudoti visus metus.
• Gerai išgarina drėgmę.
®

19,90 €

40°C

MEDVILNĖ

14,90 €

Siena pagalvė

Matmenys:
50 × 70 cm.

NAUJIENA

60°C

Dormeo
kelioninė pagalvė
• 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.

24,90 €

Patogioms
kelionėms!
8 5 211 1003
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Namai
Mix&Match patalynės užvalkalai

-20%

Pagyvinkite savo miegamąjį su žaismingomis
MIX&MATCH spalvomis. Užvalkalų pusės skirtingos,
todėl galite kurti įvairius derinius ir kasdien lovą pakloti
vis kitaip.
• Užvalkalų pusės skirtingos, todėl galite susikurti net
4 skirtingus derinius.
• Papildomai įsigijus pagalvės užvalkalų galima kurti dar
daugiau derinių.
• Spalvingi užvalkalai dera įvairaus interjero
miegamajam.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

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 24,90

€

nuo 19,92

€

Teiraukitės ir kitų šios linijos
prekių: paklodžių, pagalvių
užvalkalų ir rankšluosčių.

MEDVILNĖS SATINAS

Papildykite MIX&MATCH kolekciją:
Mix&Match
pagalvės
užvalkalai,
2 vnt.

-10%

• Pasiūti iš 100 % medvilnės
satino, todėl patvarūs, švelnūs
ir malonūs prisiliesti.
• Pusės skirtingų spalvų.
• Su atvartu.

nuo 7,90

72

€

nuo 7,11

€

www.dormeo.lt

60°C

Mix&Match
rankšluostis

-10%

• Aukštos kokybės
medžiagos (medvilnė
ir „Tencel®“ pluoštas)
užtikrina puikų drėgmės
sugėrimą, švelnumą ir gaivą.
• Iš hipoalerginių medžiagų,
todėl tinka alergiškiems, jautrią
odą turintiems žmonėms.
Matmenys: 50 x 100 cm arba
70 x 140 cm.

nuo 5,90

€

nuo 5,31

€

60°C

Mix&Match
paklodė

-10%

• 100 % medvilnės
satino, todėl itin švelni,
tinka net jautriai odai.
• Su elastinga juostele, todėl
gerai laikosi ir neslysta nuo
čiužinio.
• Tinka iki 30 cm aukščio
čiužiniams.
• Yra įvairių matmenų.

nuo 11,90

€

nuo 10,71

€

60°C

Gera būti namuose

Hero patalynės užvalkalai

-20%

• Viena užvalkalų pusė yra su keliomis vertikaliomis ir horizontaliomis
linijomis, kita – vienspalvė, todėl galite kurti skirtingus derinius.
• Papildyti „Silvadur™“ medžiaga, dėl kurios užvalkalai ilgiau išlieka
gaivūs, tarsi nauji.
• Riboto leidimo kolekcija.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis, pagalvės – su atvartu.
nuo 24,90

€

nuo 19,92

€

40°C

MEDVILNĖS
SATINAS

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.

Watercolor patalynės užvalkalai

Bubbles patalynės užvalkalai

Suteikite mistinės, akvarelės įkvėptos nuotaikos
savo miegamajam. Šis patalynės komplektas
yra su gaivinančiais violetinės ir mėlynos spalvos
miglos atspalviais.

• Patalynės užvalkalai yra su žaviais įvairių spalvų
burbulais. Baltos spalvos fone išryškėja žalių, mėlynų ir
geltonų arba violetinių, mėlynų, žalių, rožinių ir raudonų
atspalvių burbulai. Be to, užvalkalų pusės skirtingos –
viena yra su dideliais, kita – su mažais burbulais, tad
kiekvieną rytą galite pakloti lovą vis kitaip.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

• Užvalkalų pusės yra skirtingos, tad kiekvieną
rytą galite pakloti lovą vis kitaip.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

-20%

-20%

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 19,90

€

nuo 15,92

€

SKAIČIUS
RIBOTAS

40°C

Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.

19,90 €

40°C

15,92 €
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Namai
Dormeo
lovos palapinė

NAUJIENA

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.

24,90 €

Pasakiškam vaiko
miegui!

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

Verde vaikiška linija
1

SKAIČIUS
RIBOTAS

Užklotas

Užvalkale esantis iš eukaliptų
išgaunamas „Tencel®“ pluoštas yra
nepaprastai švelnus, laidus orui ir
pasižymi puikiomis šilumos reguliavimo
savybėmis, tad galite būti ramūs, kad
Jūsų mažylį apgaubs šiluma, patogumas
ir atpalaiduojantis miegas.
Spalvos: melsva, žalia, rausva.

2

59,98 €
1
2

Pagalvė

Pagalvės šoną galima atsegti ir reguliuoti
pagalvės aukštį bei minkštumą išimant
dalį kamšalo. Tad vaikui galima parinkti
individualų pagalvės minkštumą.
Spalvos: melsva, žalia, rausva.

29,98 €
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Gera būti namuose

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.

-30%

• 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.

akcija galioja iki

10
RUGSĖJO

ms su
Smagiems žaidima
mažaisiais!

Matmenys:
100 x 150 cm, 130 x 170 cm.
nuo 49,90

€

nuo 34,93

€

Dormeo Dreamspace
kilimėlis

NAUJIENA

Šis kilimėlis skirtas jauniausių Jūsų šeimos narių
kambariams. Kilimėlis ne tik gražus, bet ir patogus
stovėti, sėdėti ar žaisti.
• Kilimėlio dizainas, vaizduojantis kelionę
kosmosu, žadina vaiko vaizduotę ir skatina žaisti.
• Kilimėlyje esantis „Memory“ medžiagos
sluoksnis optimaliai prisitaiko prie mažylio kūno.
• Neslystantis pagrindas užtikrina saugią erdvę
mažylio šliaužiojimui, pirmiesiems žingsniams
ir žaidimams.

39,90 €

Coral
vonios kilimėlis

Kilimėlio paviršius yra reljefinis, tarsi koralų
formos, padeda sukurti pajūrio atmosferą Jūsų
vonioje. Kauburėliai kilimėlio paviršiuje švelniai
masažuoja ir atpalaiduoja.
• Kilimėlio viršus padengtas drėgmę sugeriančiu
ir greitai džiūstančiu flisu.
• Papildytas „CleanEffect®“ medžiaga,
saugančia nuo bakterijų.
• Neslystanti apačia.
Matmenys: 50 x 70 cm.

14,90 €

8 5 211 1003
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Namai
Futon 3in1
sulankstomas antčiužinis

NAUJIENA

Sužavėkite savo svečius komfortiško gyvenimo
naujiena! Net trys funkcijos: papildomas antčiužinis,
kavos stalelis ir pufas. Papildomas antčiužinis
yra praktiškas sprendimas nedidelei gyvenamąjai
erdvei, vaikų kambariui ar atvykus svečiams.

Teiraukitės

• Praktiškas daugiafunkcis sprendimas:
antčiužinis, kavos staliukas, pufas.
• Tinka visuose kambariuose: miegamajame,
vaikų kambaryje, svetainėje.
• Pagrindas pagamintas iš aukštos kokybės
„Ecocell®“ medžiagos.
• Nuimamas ir skalbiamas užvalkalas.




Matmenys:
65 x 195 x 12 cm.

RUGSĖJO

Lietuvoje nuo

-20 €

KLUBO NARIAMS

99,90 €
79,90 €

Cozy
sulankstoma kėdė
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. Nenaudojamą kėdę galima sulankstyti
ir padėti į spintą, sandėliuką ar pakišti po lova.
• Minkštoji kėdės dalis pripildyta „Memory“
medžiagos, suteikiančios komforto.
• Matmenys: 82,5 x 86,4 x 71,1 cm.
• Sėdynės aukštis: 43,2 cm.
• Didžiausias naudotojo svoris: 110 kg.

49,90 €
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Oro drėkintuvas eterinių aliejų garintuvas
• Ultragarsinis oro drėkintuvas.
• Galima įpilti eterinio aliejaus.
• Veikia itin tyliai dėl
aptakaus dizaino.
• Didelė vandens talpykla,
pripildžius pilną drėkintuvas
veikia iki 9 val.
• Pasibaigus vandeniui
išsijungia automatiškai.

74,90 €

37,45 €

-50%

Gera būti namuose

DORMEO pristato FANTASIA kolekciją, kurią sudaro stilingi aksesuarai moderniai ir
funkcionaliai voniai. Šios kolekcijos gaminiai atspindi naujausias stiliaus tendencijas ir
tuo pačiu išlaiko elegancijos pojūtį. Spalvos ir raštai puikiai dera tarpusavyje ir kuria
jaukų bei vientisą vonios kambario interjerą. Galite pasirinkti prabangią klasikinę smėlio
arba gyvybingą turkio spalvą ir priderinti bet kokiam vonios kambariui.

NAUJIENA

Dormeo Fantasia vonios užuolaidos

Dormeo Fantasia vonios kilimėlis

• Iš kruopščiai parinkto poliesterio, kuris
padengtas vandenį atstumiančiu sluoksniu.
• Lengva prižiūrėti, galima skalbti skalbimo
mašinoje 40 °C temperatūroje.
• Pasunkinta apatinė siūlė suteikia stabilumo.

• Viršus padengtas drėgmę greitai
sugeriančiu ir ją išgarinančiu flisu.
• Pagrindas iš „Memory“ medžiagos itin minkštas,
prisitaiko prie pėdų ir apgaubia jas švelnumu.
• „CleanEffect®“ medžiaga saugo nuo
bakterijų ir dulkių erkučių.
• Neslystanti apačia suteikia stabilumo.

-10 %
KLUBO NARIAMS

-10 %

9,90 €
8,91 €

Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 180 x 180 cm.

Dormeo Fantasia skalbinių krepšys
• Su rankenomis ir užtraukiamu raišteliu, todėl
patogu pernešti ir nesimato, kas yra viduje.
• Krepšys lengvas ir sulankstomas.

KLUBO NARIAMS

14,90 €
13,41 €

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

Dormeo Fantasia chalatas
• Iš 100 % medvilnės, todėl patvarus, laidus
orui, tinka alergiškiems žmonėms.
• Itin švelnus ir jaukus, vidus iš kilpinio
audinio, išorė – iš reljefinio.
• Lengva prižiūrėti, galima skalbti skalbimo
mašinoje 60 °C temperatūroje.
• Universalus modelis – tinka tiek
moterims, tiek vyrams.

-10 %
KLUBO NARIAMS

9,90 €
8,91 €

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

Dormeo Fantasia rankšluostis
• Iš 100 % medvilnės, kuri pasižymi
patvarumu ir puikiai sugeria drėgmę.
• Lengva prižiūrėti, galima skalbti skalbimo
mašinoje 60 °C temperatūroje.

-10 %

-10 %

KLUBO NARIAMS

nuo

nuo

KLUBO NARIAMS

6,90 €
6,21 €

29,90 €
Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

26,91 €

Spalvos: smėlio, turkio.
Dydžiai: S, M, L.
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Sužinokite paslaptį, kaip įsigytomis prekėmis
naudotis dar ilgiau!
Nepraleiskite progos sutaupyti laiko
bei pinigų ir įsigydami prekę jos
garantinį laikotarpį pratęskite nuo 1 iki
3 papildomų metų. Gyvenimas iškrečia
įvairių netikėtumų, todėl būkite tikri,
kad savo pasirinktus gaminius galėsite
naudoti maksimaliai ilgai.

Primename – „Studio moderna“ rūpinasi Jumis ir Jūsų
pirkiniais, todėl visiems elektros prietaisams, treniruokliams,
DELIMANO puodams, keptuvėms ir DORMEO čiužinukams
ne tik taiko standartines garantijas, bet ir suteikia galimybę
įsigyti pratęstą papildomą net iki 3 metų garantiją!
Atiduokite atsakomybę į mūsų rankas ir naudokitės tuo, kas
yra patogu ir naudinga Jums. Primename, kokiais atvejais
turėdami galiojančią papildomą garantiją galėsite pakeisti
turimas prekes į naujas:

DELIMANO puodai,
keptuvės, kepimo
formos

Elektros
prietaisai

DORMEO
čiužinukai

Treniruokliai

Pasikeitus gaminio
formai ar atsiradus
išlinkimams.

Sugedus mygtukams,
ekranui.

Išgulėtas pagrindas.

Sugedus mygtukams,
ekranui.

Pradėjus svilti,
traukti maistą.

Sugedus gaminio
varikliui ar kitam veikimo
mechanizmui.

Užtrauktuko gedimas.

Neveikiantys fiksavimo
mechanizmai.

Pradėjus klibėti
rankenoms ar sugedus
šilumos jutikliui.

Atsiradus perkrovos ar
perkaitimo problemoms.

Dydžio pasikeitimas.

Nesusilenkia,
nesusilanksto ar neatlieka
judesių, kuriems atlikti
gaminys yra skirtas.

Pastaba. Sugedus prekei kreipkitės į mūsų Kokybės skyrių telefonu 8 8 000 1415.

Prie kiekvienos prekės, kuri gali turėti papildomą garantiją, rasite šį ženkliuką:
Kviečiame atkreipti dėmesį į visas prekes, prie kurių yra pratęstos garantijos ženkliukas.
Pirkimo metu prašykite konsultanto, kad suteiktų visą informaciją apie garantijos pratęsimo
galimybes.
PAPILDOMA GARANTIJA – tai saugumas ilgam laikui!
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Teiraukitės




KVIETIMAS

ŠVĘSKIME KARTU!

Kviečiame Jus į 9-ojo „Penkių žvaigždučių“
klubo gimtadienio šventės vakarą mūsų
parduotuvėse!
Klubo narių lauks gimtadienio šventė su tortu
ir vaišėmis, muzika bei laimės rato žaidimu.
P. S. Aprangos kodas – mūsų
mėgstamiausios klubo spalvos:
mėlyna ir balta.
RENGINIAI VYKS:
• TOP SHOP, PPC AKROPOLIS, Aido g. 8, Šiauliai – rugpjūčio 23 d., nuo 16 val.
• TOP SHOP, PC BANGINIS, Šilutės pl. 35, Klaipėda – rugpjūčio 30 dieną, nuo 16 val.
• TOP SHOP, PC RYO, Savitiškio g. 61, Panevėžys – rugsėjo 6 dieną, nuo 16 val.
• TOP SHOP, PC SENUKAI, J. Basanavičiaus g. 52, Utena – rugsėjo 13 d., nuo 16 val.
• TOP SHOP, PC MAXIMA, V. Kudirkos g. 3, Marijampolė – rugsėjo 20 d., nuo 16 val.
• TOP SHOP, PPC AKROPOLIS, Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas – rugsėjo 27 d., nuo 16 val.
• TOP SHOP, OGMIOS MIESTAS, P. Lukšio g. 23, Vilnius – spalio 4 d., nuo 16 val.

APSILANKYKITE MŪSŲ PARDUOTUVĖSE:
VILNIUJE

TOP SHOP

Ateities g. 91
(PC „Mandarinas“)
PANEVĖŽYJE

TOP SHOP

Savitiškio g. 61
(PC „Ryo“)
ŠIAULIUOSE

TOP SHOP

Aido g. 8
(PPC „Akropolis“)
ATNAUJINTA

VILNIUJE

VILNIUJE

VILNIUJE

Vikingų g. 3
(NORDIKA PS)

Ozo g. 18
(PPC „Ozas“)

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

TOP SHOP

KAUNE

DORMEO

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)
ŠIAULIUOSE

TOP SHOP

TOP SHOP

ATNAUJINTA

KAUNE

TOP SHOP

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)
KLAIPĖDOJE

TOP SHOP

Tilžės g. 109
Šilutės pl. 35
(PC „Saulės miestas“) (PC „Banginis“)

TOP SHOP

KAUNE

TOP SHOP

VILNIUJE

VILNIUJE

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

Saltoniškių g. 9
(PLC „Panorama“)

DORMEO

DORMEO HOME
PIRMOJI LIETUVOJE

KAUNE

KAUNE

TOP SHOP

K. Baršausko g. 66A
(PPC „Molas“)

Karaliaus Mindaugo pr. 49
(PPC „Akropolis“)

KLAIPĖDOJE

UTENOJE

Taikos pr. 61
(PPC „Akropolis“)

Basanavičiaus g. 52
(PC „Senukai“)

DORMEO

TOP SHOP

TOP SHOP

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

TOP SHOP

V. Kudirkos g. 3
(PC „MAXIMA“)
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SUPREME CORDLESS IRON

CORDLESS
easy to use,
carry & store
IRONING
SUPREME CORDLESS IRON
CORDLESS
easy to use,
AMBIENT
carry
& store MIST
Tampant IRONING
drėkintuvasė
klubo
nariueasy to use,
CORDLESS
carry & Pasirūpinkite
store tinkama namų oro drėgme
IRONING
tiek vasarą, tiek prasidedant šildymo
ENHANCED
PRECISION TIP

Partnerių
pasiūlymai

UTILE

elektrinė blynų keptuvė

Tik

4€

ENHANCED
PRECISION TIP

ENHANCED
PRECISION TIP

15 %

3,5 ct/l

20 %

nuolaida
degalams

plovyklos
paslaugoms

nuolaida

POWERFUL
2200 W

9

–asis

SUPREME

Vertical
ironing
Extra
bursts of steam
belaidis
lygintuvas

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
VerticalExtra
ironing
bursts
POWERFUL
2200 W

-50 %

VerticalExtra
ironing
bursts
POWERFUL
2200 W

PRECISION TIP

Nuolaida galioja salonuose pateikus
klubo narystės kortelę. Nuolaida nesumuojama.

S U P R E M E C O R D L E S S I R O N Klubo nariams

ENHANCED
PRECISION TIP

nuolaida
prenumeratai
Pusės metų.

20 %

Extra bursts of steam

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

SU
R E M galima
E Cnaudoti
ORD
L E S– S
IRON
dvejopai
su laidu
• P Prietaisą
arba be jo.

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
POWERFUL
2200 W

2200 W

2200 W

ENHANCED
PRECISION TIP

10
%
siuvimo

paslaugoms*

10 %

nuolaida
Išskirtiniai pasiūlymai

30 %

nuolaida
valymo paslaugoms.

1

asmeniui

1 val. 15 min.
trukmė masasažas

Jūsų lauks: pėdų vonelė, atpalaiduojamasis viso kūno masažas, veido masažas,
maudynės vonioje, arbata, žmogaus prigimties testas pagal ajurvedą, taškinis pėdų
masažas.
Pasiūlymas galioja užsisakant internetu www.geradovana.lt/ShantiClub5 iki
2018-09-30. Nuolaidos kodas: ShantiClub5 – įveskite jį darydami užsakymą.

www.topshop.lt

•
•
•
•

Tik CLUB5 nariams ypatingas
pasiūlymas ajurvediniam
ritualui „Shanti LOTUS SPA“
Vilniuje,
Kaune

ENHANCED
PRECISION TIP

•

•
•
•

8 5 211 1003

Power

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.

easy to use,
carry ENHANCED
& store

www.topshop.lt

Powerful Anti-calc Anti-drip Self-cl

2200 W

Autom
Powerful Anti-calc Anti-drip Self-cleanshut o

Galingas

Apsauga
nuo kalkių

Nelaša

Savaiminio Automatinis
valymosi išsijungimas
funkcija

Vertical ironing

7 besikeičiančios spalvos.

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off

PRECISION TIP

Extra bursts of steam

Vertical ironing
Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off

ENHANCED
PRECISION TIP

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
Galia: 12 W.
Vandens talpykla: 1,25 l.
Drėkinamas plotas: 15–20 m².
Anti-calc60• ml/h.
Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
Vandens sunaudojimas:

8 5 211 1003

Powerful Anti-calc Anti-dr

SM
from

Anti-calc Anti-drip Self-cleanAutomatic
shut off

ENHANCED
PRECISION TIP

Sužinokite kaip tapti „Penkių žvaigždučių“ nariu paskambinę
tel. 8 5 211 1003, www.topshop.lt ar TOP SHOP parduotuvėse.

Įprasta kaina: 69,90 €
CLU5 nariams TIK 49,90 €

2200 W

Keraminis lygintuvo padas užtikrina sklandų
lyginimą,
smailas
leidžia
S
U
P
R
E
M
E C Oo R
D Lpado
E Spriekis
S IR
ON
corded
patogiai išlyginti net sunkiai pasiekiamas
2200 W Powerful Anti-ca
vietas.
•

POWERFUL
2200 W

kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimui*

I

CORDLESS
Cordless or
IRONING
Extra bursts of steam
29,90 €
• Į vandenį galima įlašinti kelis
Reguliuojamas garų intensyvumas, vandens
•
CORDLESS
lašus mėgstamo eterinio aliejaus.
easy to use,
purškimas,
intensyvi
S
U
P
R
E
M
E
C
O
RDLE
S S garų
I R srovė
O N–užtikrinaS U P
S U P R E •M Jauki
E C
O Rlempa,
D Lkuri
E gali
SS IRON
Cordless or corded
naktinė
veiksmingą lyginimą ir lengvai išlyginamus
carry
&
store
IRONING
šviesti skleisdama 7 besikeičiannet itin susiglamžiusius drabužius.
čias spalvas arba vieną spalvą.
Vertical
ironing
CORDLESS
Prietaisą naudokite tiek lygindami įprastai,
•
Išskirtinių S U P R E M E •Ceasy
to use, drėSUPREME CORDL
Egarindami
SS IR
O N pakabintus
Veikia
tiek
vertikaliai
drabuSU
PREM
O
R tyliai
D L– ultragarsinis
ESS IRON
Cordless
or
corded
kintuvas neįkaista,
nevibruoja,
carry
&
store
žius ar užuolaidas.
IRONING
privilegijų klubas
neskleidžia erzinančių garsų.
Vertical ironing
CORDLESS
Didelė
vandens talpykla, todėl
easy• to
use,
prietaisas gali veikti iki 20 vaCordless or corded
Penkių žvaigždučių klubo nariams
carry landų.
& store
-50
%
IRONING
galioja išskirtinės nuolaidos ir pasiūlymai,
Klubo
nariams
• Saugus prietaisas – išsijungia auCORDLESS
Vertical ironing
paslaugos bei privilegijos
tomatiškai, kai baigiasi vanduo.
easy to use,
Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
carry & store
IRONING
Extra bursts of steam
15 % gimtadienio
Įprasta kaina

Išskirtiniai
pasiūlymai

of steam

of steam

• Padeda palaikyti tinkamą oro
SUP
R
EME CORDLESS IRON
drėgmę.

40 %

Galingas lygintuvas, su kuriuo visi lyginimo
darbai tampa itin lengvi. Dar patogesnį prietaiso naudojimą užtikrina tokios prietaiso
funkcijos kaip filtras, pašalinantis nešvarumus
iš vandens, nuo lašėjimo sauganti sistema ir
savaiminio valymosi funkcija, kuri leidžia lenSUPREME CORDLESS
gvai pašalinti viduje susikaupusias kalkių nuosėdas.

Cordless or corded

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off
Oro drėkintuvas, kvapų sklaidyPOWERFUL
tuvas ir naktinė lempa.
2200 W

•

gimtadienis

–asis

Anti-calc • Anti-drip • Self-clean
• Automatic
off
Cordless
orshut
corded

sezonui su šiuo drėkintuvu. Taip pat šį
galite naudoti ne tik kaip drėkineasy to use, prietaisą
S U sklaidytuvą
P R E MarEnaktinę
CORDLESS IRON
tuvą, bet ir kvapų
ENHANCED
carry &
storelempą.
Anti-calc • Anti-drip • Self-clean • Automatic shut off

Išskirtiniai
pasiūlymai
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gimtadienis
Cordless or Vertical
corded ironing

www.topshop.lt

Extra bursts of steam

Extra bursts of steam

59,90 €
Tik 29,95

€

Extra bursts of steam
8 5 211 1003

www.topshop.lt

SMOOTH T
from corde

Anti-drip Self-cleanAutomatic
shut off

Self-cleanAutomatic
shut off

TEMP
per

Automatic
shut off

Galia: 2000 W.
Vandens talpykla: 220 ml.
Maitinimo laidas: 1,8 m.

ADJUS

79,90 TEMPERATU
€
Tik 39,95

perfect for

€

8 5 211 1003

