Gera vieta pirkti!
METŲ
10
gimtadienis

100 %

komforto
už pusę
kainos

Net 10 po
prekių

Ieškokite visame kataloge!

Trend
Autumn
laisvalaikio
batai

-50 %€
4999
nuo

90

€

SILVER PLUS
antčiužinis
Daugiau 13 psl.

www.topshop.lt

8 5 211 1003

-50%

Daugiau 45 psl.

95

imės ratas
La
!

nuo

10 €

Pasiūlymai galioja iki
2019 m. spalio 31 d.

Turinys
Mieli klubo nariai,
mieli klientai,

vasara įsibėgėjo, tad dabar pats
metas dar spėti pasimėgauti šiltu
ir šviesiu vakaru su šeima bei
draugais, išgerti šviežių uogų kokteilį, pabėgioti
basomis po žolę ar išsimaudyti ežere. Pasitikite rudenį
žvalūs, pailsėję ir pilni energijos!
Labai tikiuosi, kad laukėte šio katalogo taip, kaip ir mes.
Tikrai rasite Jums pritaikytų pasiūlymų ir staigmenų. Be
to, norime Jus pradžiuginti ne tik smagiomis naujienomis,
ypatingais pasiūlymais ir akcijomis Jūsų mėgstamoms
prekėms, bet ir kviečiame išsukti savo Laimės ratą.
Nutrynę apsauginį nutrinamosios kortelės sluoksnį
sužinokite, kokį pasiūlymą laimėjote.
Dar viena džiugi naujiena – šį rudenį švenčiame 10-ąjį
„Penkių žvaigždučių“ klubo gimtadienį. Tai šventė, kurios
nebūtų be Jūsų, mieli klubo nariai! Ačiū, kad esate kartu!

Namai

4 psl.

Avalynė ir
laisvalaikis 40 psl.
Sportas,
grožis ir 48 psl.
sveikata

LAIMĖS RATAS!
3 paprasti žingsniai:

1

Nutrinkite nuo kortelės apsauginį sluoksnį
ir sužinokite, kokį pasiūlymą gavote. Kataloge rasite
prekes, kurioms pritaikysime laimėtą pasiūlymą.

2

Skambinkite 8 5 211 1003 ir užsisakykite norimą
skaičių prekių su išskirtiniu pasiūlymu tiesiai į
namus.

3

Norėdami pasiūlymais pasinaudoti internetu, prieš
apmokėdami suveskite specialų pasiūlymo kodą,
parduotuvėse – turėkite su savimi nutrinamąją
kortelę.

Linkiu kuo didžiausios sėkmės
ir auksinio artėjančio rudens,

www.topshop.lt

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

27,92 €

sodo prekėms iš
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NEDELSKITE

*

14,90 €

perkant virš 80 €

0€

29,90 €

DOVANA

-1

2

Taip vaizduojama sumažinta
kaina, čia nubraukta kaina yra
įprasta UAB „Studio moderna“
taikoma prekės kaina, nenubraukta – kaina po taikomos
nuolaidos.
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Jūs gavote šį katalogą, nes sutikote, jog UAB „Studio moderna“ tvarkytų
jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir susisiektų su jumis
pateikdama informacijos apie asmeninius pasiūlymus, naujas prekes, renginius
el. paštu, telefonu, spausdinta reklama (katalogais) ir / arba SMS žinutėmis. Jūsų
duomenys bus naudojami tol, kol turėsime jūsų sutikimą, kurį bet kada galite
atšaukti paskambinę telefonu 8 800 01 415 arba parašę el. paštu ccd.lt@studiomoderna.com. Jūs taip pat galite atšaukti sutikimą naudoti jūsų duomenis,
reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti, uždrausti perduoti duomenis tretiesiems
asmenims. Kilus klausimų kreipkitės el. paštu ccd.lt@studio-moderna.com.
Pasiūlymai galioja iki 2019 m. 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.

29,90 €

-20 €*

bet kuriai WALKMAXX
batų porai iš 44–47 p.

bet kuriai pasirinktai
DELIMANO JOY linijos
prekei iš 62 –66 p.

Parduotuvėse

*

8 5 211 1003

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

5%

3 būdai pirkti:

Kainų vaizdavimas

s iš
kėm .
pre 7 p
US 6–3
ROV 8 p., 3
2

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

-1

100 % GARANTIJA

56 psl.

Papildomai

Virtuvė

-30 %*

Rūta Tepcovaitė,
Spaudos projektų specialistė

ir užsisakykite pirmieji, nes prekių skaičius ribotas!
*Nuolaidos nesumuojamos.
Pasibaigus prekėms, Jums pasiūlysime alternatyvią prekę.

8 5 211
219 1003
7093

3

Namai

Gera būti namuose

Naktų

IŠBANDYMO
garantija*

60
Naktų

IŠBANDYMO
garantija*

30 arba 60 naktų išbandymo garantija
Išbandžius parduotuvėje kelias minutes labai sunku nuspręsti,
ar šis čiužinys yra TAS – pats patogiausias. Štai kodėl DORMEO
čiužiniams suteikiama 30 arba net 60 naktų išbandymo
garantija.
Pastaba. 60 naktų išbandymo garantija suteikiama AIR+ linijos
čiužiniams, visiems kitiems čiužiniams – 30 naktų. 30 ir 60 naktų
išbandymo garantijos taikomos standartinių matmenų čiužiniams
(80 x 200 cm, 90 x 200 cm, 140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 180 x 200 cm).

Nemokamas seno čiužinio išvežimas
NEMOKAMAS
seno čiužinio

IŠVEŽIMAS

Ketinate įsigyti naują čiužinį, tačiau nežinote, ką daryti su
senuoju? Įsigyjant DORMEO čiužinį, seno čiužinio išvežimas
nieko nekainuoja! Tiesiog paskambinkite telefonu 8 800 01415 ir
užsisakykite šią paslaugą.

50 €
100 €
4

Pirkdami viengulį čiužinį gaunate 50 € vertės kuponą, o
pirkdami dvigulį - 100 € vertės kuponą, kuriuos galite
panaudoti to paties pirkimo metu kitoms prekėms įsigyti.
Akcijos taisykles rasite www.dormeo.lt

www.dormeo.lt

Pasiūlymas galioja iki 09 09 d.

1 cm „Formacell“ medžiagos sluoksnis

3
4

2 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis
3 cm „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis,
padalytas į 5 zonas

5

3 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

6

3 cm „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

7

2 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

8

8 cm „Pocket“ spyruoklių sluoksnis,
padalytas į 5 zonas

9

3 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

gija

2
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lo

2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale
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9
Yra įvairių matmenų.

10 Nusegama skalbiama viršutinė užvalkalo dalis

449,91 €

nuo

499,90 €

AIR+ COMFORT čiužinys

-10 %

• 3 komforto zonos suteikia tinkamą kūno
atramą.
• 3D prisitaikymas – visoms miego
pozicijoms.
vatyvi
Ino
• Užvalkalas su modalo pluoštu.
• Apsaugotas nuo bakterijų
Laidi
ir dulkių erkučių.
orui
ir
• Hipoalerginis.
prisitaikanti
3

3 KOMFORTO ZONOS

pr

ta

Pasirūpinti tinkama DORMEO čiužinio užvalkalo švara paprasta.
Pirkdami čiužinį iki 2019 m. rugsėjo 30 d. dovanų gausite
„Paulini“ valyklos užvalkalo skalbimo kuponą.

Laidi
orui
ir

1

„Oc

Nemokamas čiužinio užvalkalo skalbimas

vatyvi
Ino

5 KOMFORTO
ZONOS

ta

30

5

„Oc

Pastaba. ALOE VERA ir ALOE VERA PLUS čiužiniams taikoma 10 metų
garantija, SIENA čiužiniams – 6 metų, BABY čiužiniams – 12 metų
garantija.

VARTOMAS
DVISLUOKSNIS
PAGRINDAS

o

Ši garantija taikoma čiužinio pagrindą sudarančioms
medžiagoms. Užtikriname, kad laikantis naudojimo instrukcijų
DORMEO čiužinys jums tarnaus šiuos ilgus metus.

-10 %

3D prisitaikymas – visoms miego pozicijoms.
Užvalkalas su modalo pluoštu.
Apsaugotas nuo bakterijų ir dulkių erkučių.
Hipoalerginis.

gija

15 metų garantija čiužinio pagrindui

•
•
•
•

6

1

lo

Kviečiame susipažinti su atnaujintomis DORMEO čiužinių paslaugomis.

AIR+ SELECT čiužinys

o

DORMEO čiužinių paslaugos

in g

®“ tec

hn

2

1 4 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

3

2 5 cm „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis,
padalytas į 3 zonas

3 3 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis
4 10 cm „Pocket“ spyruoklių sluoksnis
5 5 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis
6 Nusegama skalbiama viršutinė užvalkalo dalis

4

aukštis

5

27 cm

nuo

Yra įvairių matmenų.

359,91 €

nuo

399,90 €

8 5 211 1003

5

Namai

Gera būti namuose

iMemory S Plus čiužinys

Daugiau apie čiužinių
paslaugas 4 psl.

Komfortas, sukurtas jums. Jums abiems!
• 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.
•

1

3
vatyvi
Ino

4

2

in g

®“ tec

minkštumo
zonos

hn

Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas
7,5+7,5
cm

užvalkale

2 Minkštesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis
nuo

3 S formos „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

329,90 €

20 cm

4 Kietesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

Fresh Prima čiužinys

Daugiau apie čiužinių
paslaugas 4 psl.

Tobula atrama ir komfortas
visai šeimai!
• 3 komforto zonos.
• 4 rankenos šonuose, kad
čiužinį būtų patogu pernešti.
• Skalbiamas užvalkalas.

Puikiai prisitaiko prie kūno!

,,Apie tai, kad rinksimės
kitą čiužinį - nebuvo net
kalbos, mes norėjome
išbandyti būtent šį."

Agnė ir Giedrius
Arbačiauskai

rekomenduoja

:

vatyvi
Ino

1

2
3

lo

ta

pr

nuo

289,90 €

3

18 cm

in g

®“ te

n
ch

4

Aloe Vera Plus ir Aloe Vera
čiužiniai
Nugaroms, mėgstančioms tvirtą atramą
• Čiužinio pagrindas iš aukštos kokybės
naujos kartos „Ecocell®“ medžiagos
puikiai prisitaiko prie kūno, leidžia orui
laisvai cirkuliuoti ir padeda išlaikyti
taisyklingą stuburo padėtį.
• 4 rankenos šonuose, kad čiužinį būtų
patogu pernešti.

Yra įvairių matmenų.
nuo

6

299,90 €

3 cm

sluoksnis čiužinio užvalkale

impregnuotas alavijų ekstraktu

2 3 cm „Ecocell®“ medžiagos

ALOE VERA PLUS

nuo

229,90 €

18 cm

ALOE VERA

nuo

209,90 €

16 cm

3 3 cm „Octaspring®“ skyruoklių

18 cm

www.dormeo.lt

4 10 cm „Ecocell®“ medžiagos

Daugiau apie čiužinių
paslaugas 4 psl.

1

Minkštas

nuo

Yra įvairių matmenų.

Kietas

Vidutinio
kietumo

Kietas

Vidutinio
kietumo

-50%€

2 2 cm storio čiužinio užvalkalas,

4
1 2 cm storio „Memory“ medžiagos

2
2 cm
cm

3

2

14 / 16 cm
10 cm

2

2 cm storio „iMemory“ medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale
7,5 cm „Ecocell®“ medžiagos (minkštesnė
pusė)
7,5 cm „Ecocell®“ medžiagos (kietesnė pusė)
„CleanEffect®“ ir sidabru dengtas pluoštas

o

Kietas

„Oc

Vidutinio
kietumo

gija

orui
ir

Minkštas

1

®
1 14 cm arba 16 cm „Ecocell “
medžiagos sluoksnis

Laidi
prisitaikanti

Yra įvairių matmenų.

2 cm

1

Minkštas

2

1 2 cm storio „Memory“ medžiagos sluoksnis čiužinio

*Yra įvairių matmenų.

1
2

3

lo

pr

ta

2 cm

prisitaikanti

o

„Oc

1

gija

orui
ir

Daugiau apie čiužinių
paslaugas 4 psl.

4

Skirtingi poreikiai – vienas čiužinys!
• Patobulinta „iMemory“ medžiaga užtikrina
tinkamą temperatūros reguliavimą.
• 4 skirtingo kietumo lygiai (minkštas,
vidutinio kietumo, kietas, labai kietas).
• 3 komforto zonos.
• Neperduoda judesių.
• Partneriai gali individualiai pasirinkti
čiužinio kietumą.

2

Laidi

iMemory Silver čiužinys

95
4599 €*
nuo

*

90

Silver Plus
3 zonų antčiužinis
Daugiau 13 psl.

8 5 211 1003
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Namai

Gera būti namuose

Baby vaikiškas čiužinys

Daugiau apie čiužinių
paslaugas 4 psl.

Specialus čiužinys vaikams –
saugus ir patogus jūsų kūdikio
miegas, kuris ypač svarbus
pirmaisiais gyvenimo metais.
Čiužinys suteikia reikiamą
atramą augančiam kūneliui ir
padeda formuoti tiesų stuburą.

Berniukams

ir mergaitėms

• Pagrindą sudarančius
sluoksnius (kietesnį ir
minkštesnį) galima keisti
vietomis.
• Palaiko pastovią temperatūrą.
Kietesnė pusė tinkama
kūdikiams iki 6 mėnesių,
minkštesnė pusė
rekomenduojama
mažyliams nuo 7 mėnesių.

Dolce Premium lova
Ypač puošni, stilinga ir prabangi lova, kuri
taps svarbiausiu miegamojo akcentu.
•   Prabangus dizainas.
•   Rėmas aptrauktas aukštos kokybės   
tamsiai pilkos spalvos apmušalais.
•   Puošnus galvūgalis paminkštintas ir
dygsniuotas kvadratiniais raštais.
•   Labai lengva surinkti.

nuo 399,90

NELAIDUS
VANDENIUI

laidus
orui

10 cm

nuo

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

89,90 €
HIPOALERGINIS

2

nuo

nuo 299,90

239,92 €

Mamut lova

• 28 beržinės lentjuostės, sutvirtintos
lanksčiais guminiais laikikliais.
• 5 dvigubos centrinės lentjuostės,
kurių kietumą galima reguliuoti.

• 28 beržinės lentjuostės, sutvirtintos
lanksčiais guminiais laikikliais.
• 4 dvigubos centrinės lentjuostės,
kurių kietumą galima reguliuoti.

•  Minimalistinis dizainas
tinka kiekvienam interjerui.
•  Patvari.
•  Lengva surinkti.
•  Reguliuojamas gylis
pagal čiužinio aukštį.

nuo

54,90 €

Skirta
žmonėms iki
130 kg.

Aukštis – 4 cm.
Yra įvairių matmenų.

-20%
Pagaminta
ES

Populiariausia tarp
klientų!
Yra įvairių matmenų.
nuo 179,90 €
nuo

www.dormeo.lt

Pagaminta
ES

€

Clip Flex grotelės

Aukštis – 5 cm.
Yra įvairių matmenų.

-20%

Yra įvairių matmenų.

Compact Flex grotelės

Su patvariu
mediniu rėmu.

Dygsniuotas

319,92 €

• Rėmas aptrauktas aukštos
kokybės šviesiai pilkos
spalvos apmušalais.
• Labai lengva surinkti.
• Negirgžda ir neskleidžia
kitokių garsų.

nuo

8

€

Dolce lova
Matmenys:
60 x 120 cm, 70 x 140 cm.

METŲ

84,90 €

Pagaminta
ES

Yra įvairių matmenų.

garantija

nuo

-20%

143,92 €

Pasirinkite iš dviejų spalvų:
šviesaus ąžuolo ir baltos

8 5 211 1003

9

Namai
DORMEO antčiužinių juostos
• Patogu laikyti suvyniotą antčiužinį ar
pasiimti su savimi.
• Rinkinyje – 3 juostos.
• Tinka visų matmenų DORMEO
antčiužiniams.
• Su aukštos kokybės „Velcro“
medžiaga, kuri negadina antčiužinio
užvalkalo.

nuo 19,90
nuo

5,90 €

GO lagaminai
NAUJIENA

-45%
M dydis

-20%

NAUJIENA

179,98 €

76,99 €

98,99 €

15,92 €

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.

59,90 €
10

www.dormeo.lt

-20%

19,92 €

3D apsauginis čiužinio
užvalkalas

• Poliuretano sluoksnis užvalkale
saugo čiužinį nuo skysčių ir dėmių.
• Užvalkalo viršus iš medvilnės, todėl
švelnus, malonus ir laidus orui.
• Su elastine juostele.
• Tinka iki 33 cm aukščio čiužiniams.

• Saugo čiužinį nuo dulkių, maisto
likučių, skysčių.
• Paminkštintas viršus suteikia
papildomo komforto ir švelnų
masažo pojūtį.
• Su elastinga juostele, todėl neslysta
nuo čiužinio.
• Tinka iki 27 cm aukščio čiužiniams.

-20%
nuo 16,90

•
•
•
•

nuo

€

Fresh apsauginis
čiužinio užvalkalas

Matmenys:
M dydis - 41 x 25 x 60 cm;
L dydis - 46 x 28 x 71 cm.

Oro drėkintuvaseteriniu aliejų garintuvas

nuo 24,90

€

L dydis

139,98 €

NAUJIENA

nuo

€

13,52 €

NAUJIENA

nuo 29,90
nuo

€

23,92 €

-20%

Aloe Vera apsauginis čiužinio
užvalkalas

Renew Natura
apsauginis čiužinio užvalkalas

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

• Saugo čiužinį nuo dulkių, maisto
likučių, skysčių.
• Paminkštintas viršus suteikia
papildomo komforto ir švelnų
masažo pojūtį.
• Su elastinga juostele, todėl neslysta
nuo čiužinio.
• Tinka iki 27 cm
Tinka ir
aukščio čiužiniams.
antčiužiniams

8 5 211 1003
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Namai

Gera būti namuose
Teiraukitės

papildomos
garantijos

100 %

komforto
už pusę
kainos

%
0
-5 €
nuo

95

4999
nuo

90

€

Silver Plus 3 zonų antčiužinis
Antčiužinis sukurtas taip, kad suteiktų nepriekaištingą
komfortą ir atramą!
• Pagrindą sudaro korėta „Ecocell®“ medžiaga, prisitaikanti
prie kūno formų.
• Papildyta „Silver PLUS“ medžiaga, saugančia nuo
bakterijų, nemalonių kvapų ir dulkių erkučių.
• „AirX System“ medžiaga palaiko sausą ir                       
gaivią miego aplinką.
• Papildoma atrama miegantiems ant sofos,
papildomas komfortas keliaujant
arba papildoma lova atvykus
svečiams.
• Užvalkalo apačia
padengta
neslystančiais taškeliais,
suteikiančiais antčiužiniui
stabilumo.
Trys atramos zonos:

SILVER PLUS
medžiaga

3

2

aukštis

1

4 cm

1 Galvos ir kaklo zona – švelnus masažas
2 Klubų zona – švelni atrama
3 Kojų zona – geresnis oro laidumas
*Yra įvairių matmenų.

12

www.dormeo.lt

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

nuo 99,90
nuo

€

49,95 €

8 5 211 1003
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kūn

•

FESTIVALIAI

LAIDESNIS

ORUI

Yra įvairių matmenų.
nuo

139,90 €

Tieskite ant
nepatogios sofos

7 cm

Memosan Roll UP 3+2/5+2
antčiužinis

VASARNAMIS kempingas AUTOMOBILINIS
NAMELIS

SOFA

Teiraukitės

papildomos
garantijos

ik

• Pagrindas iš elastingos, prie kūno
prisitaikančios „Ecocell®“ medžiagos.
• 3 komforto zonos, tinkamai
atremiančios galvos bei kaklo, klubų ir
pėdų sritis.
• Užvalkalo apačia padengta
neslystančiais taškeliais, suteikiančiais
antčiužiniui stabilumo.
• Užvalkalo šonai iš orui itin laidžios
medžiagos užtikrina tinkamą antčiužinio
vėdinimą.

Pirmasis antčiužinis su „Octaspring®“
spyruoklėmis!
• „Octaspring®“ spyruoklės ypač gerai
prisitaiko prie kūno ir yra laidžios orui.
• 3 atramos zonos (tamsesnės ir kietesnės
spyruoklės antčiužinio viduryje, šviesesnės
ir minkštesnės – šonuose).
• „AirX System“ medžiaga antčiužinio
šonuose leidžia orui laisvai cirkuliuoti.
• „CleanEffect® medžiaga užvalkale saugo
nuo dulkių erkučių, bakterijų ir nemalonių
kvapų.
• Neslystanti apačia.

ta

Ieškote dar daugiau komforto miegant
ant per kieto paviršiaus ar sulankstomos
lovos? Siūlome SILVER PLUS 4+1
antčiužinį. Dar storesnis, nes dygsniuotas
užvalkalas papildytas 1 cm storio
„Formacell“ medžiagos sluoksniu.

ovatyvi
In

„Oc

-50%

Air antčiužinis

•

Dormeo Silver Plus 4+1
antčiužinis

STUDENTŲ
GRINDYS
BENDRABUTIS apartamentai
Z Z Z Z...
nedideli

1
2

4

3

Užtieskite šį antčiužinį ant senos
išgulėtos sofos ar lovos ir ši
akimirksniu taps patogia poilsio vieta
tiek Jums, tiek Jūsų svečiams.
• Pagrindą sudaro 3 cm arba 5
cm „Ecocell®“ medžiagos ir 2
cm viskozės elastinės „Memory“
medžiagos sluoksniai su 3
minkštumo zonomis, kurios
optimaliai prisitaiko prie kūno
• Orui laidus „3D“ audinys užvalkalo
šonuose ir apačioje užtikrina tinkamą
antčiužinio vėdinimą.
• Nusegamas ir skalbiamas
užvalkalas.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

FESTIVALIAI

STUDENTŲ

BENDRABUTIS

GRINDYS
Z Z Z Z...

AUTOMOBILINIS

NAMELIS

VASARNAMIS

Nusegamas užvalkalas
Patogi pakuotė
nuo 119,90
nuo

14

€

59,95 €

30°C

www.dormeo.lt

5 cm
NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

1 cm „Formacell“ medžiagos
sluoksnis

Yra įvairių matmenų.

„Ecocell®“ medžiaga

3+2

nuo

99,90 €

5 cm

5+2

nuo

109,90 €

7 cm

Neslystanti apačia

Puikiai tinka
iškylaujant

Lengvai
suvyniojamas

8 5 211 1003
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Roll Up Green Tea
antčiužinis

Renew Natura antčiužinis

Padeda greičiau
atsipalaiduoti ir
nurimti

1
2

aukštis

89,90 €

Yin&Yan antčiužinis

3
a

i

1
2

40°C

www.dormeo.lt

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

4

s

o

16

99,90 €

„Essential™“ medžiaga

4
5

Neslystanti apačia

„Tencel®“ pluoštas

pa g ri ndo

1 Minkštesnis „Ecocell®“

medžiagos sluoksnis, baltas

5 cm

2 Kietesnis „Ecocell®“ medžiagos
sluoksnis, pilkas

3 Nusegamas užvalkalas
4 Neslystanti apačia

3

5

1

Užtrauktukas

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Patogi pakuotė

Yra įvairių matmenų.

3 cm

S form

nuo

3

2

4

numo
Užtikrintas švel
mas
us
ja
o
rt
fo
ir kom

Arganų
aliejaus
mikrodalelės

aukštis

Yra įvairių matmenų.

3 cm „Memory“ medžiagos

2 „Ecocell®“ medžiaga

Patogi pakuotė

• Patrauklus užvalkalo dizainas,
papuoštas YIN&YAN simbolio
raštais.
• Galima naudoti net 4 skirtingais
būdais – 2 kietumo ir 2 atramos
lygiai.
• Subalansuotas minkštumas ir
atrama.
• Užvalkalą galima nusegti ir skalbti,
jis greitai džiūsta.
• Universalus – tieskite ant sofos,
sulankstomos lovos, per kieto
čiužinio, naudokite vasarnamiuose,
stovyklaudami.

1
2

ekstrakto mikrokapsulėmis

u o k s ni

nuo

1 Užvalkalas su žaliosios arbatos

5 cm

Yra įvairių matmenų.

sl

• Jūsų miego paviršius išlieka
sausas ir higieniškas.
• „CleanEffect®“ medžaga
apsaugo nuo bakterijų, dulkių
erkučių ir nemalonių kvapų.
• Neslystanti apačia užtikrina,
kad antčiužinis neslidinės ir
išliks savo vietoje.
• Universalus naudojimas
(tieskite ant sofos, lovos,
per kieto čiužinio, grindų,
pasiimkite į vasarnamį, iškylas
gamtoje).

• 6 cm antčiužinio paviršiuje yra 7
zonos šioms kūno sritims: galvai ir
kaklui, pečiams, juosmeniui, klubams,
keliams, blauzdoms, pėdoms.
• Užvalkalas papildytas „Tencel®“
pluoštu, reguliuojančiu miego aplinkos
temperatūrą ir užtikrinančiu malonią
gaivą.
• Natūrali „Essential™“ medžiaga
užvalkale saugo nuo dulkių erkučių,
bakterijų ir nemalonių kvapų.

nuo

89,90 €

6 cm

nuo

Komplekte – bangelės
formos pagalvė

119,90 €

Renew Natura
patalynės užvalkalai
•   Užvalkalų pusės skirtingos, todėl   
galima sukurti 4 derinius ir kasryt lovą
pakloti kitaip.
•   Antklodės užvalkalas užsegamas
sagutėmis, pagalvės – su atvartu.
Matmenys: viengulis – 140 x 200 cm, 50 x 70 cm,
dvigulis – 200 x 200 cm, 2 vnt. 50 x 70 cm.
nuo

nuo

39,90 €
27,93 €

60°C

medvilnė

3 cm
6 cm

-30%

Raišteliai
antklodės
kampams
pririšti
8 5 211 1003
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Air antklodė

Aloe Vera antklodė

•  Užvalkalo šonuose esanti „AirX  
System“ medžiaga leidžia orui
laisvai cirkuliuoti.

• Užvalkalas impregnuotas alavijų
ekstraktu, todėl antklodė išskirtinai
minkšta ir maloni priglusti.
• Kamšalas iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Užvalkalas iš 100 % poliesterio.

RUDENIUI

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

99,90 €

40°C

3

medvilnė Kamšalas – 300 g/m2

Yin&Yan antklodė
• Kamšalas iš „Wellsleep® advanced“
mikropluošto.
• Antklodė dygsniuota dailiais raštais,
primenančiais in ir jang simbolį.

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

59,90 €

3

60°C

Kamšalas – 200 g/m2

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

54,90 €

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

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

Nauji matmenys

PAVASARIUI
RUDENIUI

nuo

18

44,90 €

3

Antklodės matmenys:
140 x 200 cm, 160 x 200 cm,
200 x 200 cm, 200 x 220 cm.

40°C

www.dormeo.lt

Kamšalas – 350 g/m2

2

VIENAME

3

Sleep Inspiration
antklodė

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

-60%

• Komplektą sudaro 2 skirtingo storio antklodės, kurias galite naudoti atskirai, arba
spaudėmis susegti į vieną ir naudoti kaip
itin šiltą antklodę šaltuoju metu.
• Plonesnės antklodės kamšalas papildytas
„Tencel®“ pluoštu (50 %), kuris greitai
sugeria drėgmę ir ją išgarina.
• Storesnės antklodės kamšalas iš orui
laidaus „Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %), kuris minkštas ir
purus.
• Užvalkalas iš poliesterio (100 %).

PAVASARIUI
RUDENIUI

Siena antklodė
RUDENIUI

Four Season
dviguba antklodė

nuo

49,90 €

Susekite
antklodes
spaudėmis

VISIEMS METŲ LAIKAMS

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

69,90 €

nuo

27,96 €

3
60°C

Naturefeel
pagalvės ir antklodės komplektas
• Sudėtyje yra natūralumo jausmą
sustiprinančių kokybiškų medžiagų –
medvilnės ir „Tencel®“ pluošto.
• Siuvinėta dailiais lapų raštais.
• Pagalvės aukštį galima reguliuoti.
• Tinka įvairioms miego pozoms.

PAVASARIUI
RUDENIUI
3

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

Matmenys: viengulis komplektas: antklodė
140 x 200 cm, pagalvė 50 x 70 cm.; dvigulis
komplektas: antklodė 200 x 200 cm., 2
pagalvės - 50 x 70 cm.
nuo

94,80 €

3

Kamšalas –150 g/m2

Kamšalas – 250 g/m2

NAUJIENA

VISIEMS
METŲ
LAIKAMS
3

60°C

Kamšalas –300 g/m2

8 5 211 1003

19

Namai

Gera būti namuose

nuo

„Octaspring “
spyruoklės
®

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

h

ti s
l i uo

kš

gu

u
j ama s a

Yin&Yan Classic pagalvė

„Octaspring®“
spyruoklių
ritinys

Aloe Vera pagalvė
Užvalkalas
papildytas žaliosios
arbatos kvapu

39,90 €
23,94 €

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %).
• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep
• Siuvinėta in ir jang simbolį
advanced“ mikropluošto (100 %).
primenančiais raštais.
• Papildyta alavijų ekstraktu, suteikiančiu
• Papildyta arganų aliejaus
švelnumo pojūtį.
mikrodalelėmis, suteikiančiomis
švelnumo ir komforto jausmą.
®

Matmenys: 45 x 65 cm.

Memosan 3D trisluoksnė pagalvė
suaugusiesiems ar vaikams

Memosan Classic
pagalvė

j ama s

2

ogi

g ®“ t e c

Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

49,90 €

-30 %

au

ol

ta

Viršutinis
ir apatinis
„Memory“
medžiagos
sluoksnis

r in

n

„Oc

ORUI
sp

l i uo

ja

LAIDESNIS

1

gu

Re

ovatyvi
In

Re

Švelnus
užvalkalas

-40 %

ti s

Air Smart Duo
pagalvė

kš

True Evolution
pagalvė

1 34,90 €

60°C

2 34,90 €

60°C

CLASSIC pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

29,90 €

ANATOMIC pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

20,93 €

60°C

Sleep Inspiration
pagalvės

Pagalvės matmenys:
30 x 50 cm.

Pagalvės matmenys:
50 x 70 cm.

39,90 €

60°C

39,90 €

Siena pagalvė
• Kamšalas iš orui laidaus
„Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %).
• Reguliuojamas aukštis.
Matmenys: 50 x 70 cm.

19,90 €
20

10,00 €

www.dormeo.lt

60°C

Teiraukitės naujų
matmenų

60°C

SPECIALI
KAINA
Ų
10 MET

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep®
advanced“ mikropluošto (100 %), kuris yra
nepaprastai minkštas ir be galo purus.
• CLASSIC pagalvės tinka įvairioms miego
pozoms.
2
• ANATOMIC pagalvė tinka miegoti ant
nugaros ir šono.
• Viena pagalvių pusė dygsniuota raštais,
kita glotni.
1
• Užvalkalas iš poliesterio (100 %).

3

CLASSIC pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

1 24,90 €

40°C

CLASSIC PLUS pagalvė
Matmenys: 45 x 65 cm.

2 29,90 €

40°C

ANATOMIC pagalvė
Matmenys: 30 x 50 cm.

3

29,90 €

40°C

8 5 211 1003
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Gala
patalynės užvalkalai
•
•
•
•
•

Magic Lights
patalynės užvalkalai
NAUJIENA

Elegantiški ir prabangūs.
Malonūs prisiliesti.
Antklodės užvalkalas
užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

Lietuvoje

nuo
09 18 d.

Nauja
kolekcija

• 100 % medvilnės perkelio, užtikrina
švelnumo jausmą.
• Užvalkalų pusės yra skirtingos – viena
pusė su žaismingais burbulais, kita –
vienspalvė.
• Papildomi raišteliai kampuose
pravers, jei turite antklodę su
prie kampų prisiūtomis kilpomis.

Lietuvoje

nuo
09 01 d.

Matmenys: viengulis – 140 x 200 cm, 50 x 70 cm,
dvigulis – 200 x 200 cm, 2 vnt. 50 x 70 cm.
nuo

Matmenys:
viengulis – 140 x 200 cm, 50 x 70 cm,
1 paklodė – 160 x 250 cm; dvigulis –
200 x 200 cm, 2 vnt. 50 x 70 cm,
1 paklodė – 220 x 250 cm.
nuo

59,90 €

60°C

medvilnės
satinas

22

www.dormeo.lt

NAUJIENA

• Viena pusė su medžių ir
gyvūnų raštais.
• Kita pusė yra su žvaigždėmis,
kurios tamsoje spindi!
• Švelnūs, laidūs orui, patvarūs,
lengvai prižiūrimi.
• Šviečiantys dažai yra saugūs
ir netoksiški.

Seaworld
patalynės užvalkalai
• Galima rinktis – su rykliais
arba undinėlėmis.
• Švelnūs, laidūs orui, lengvai
prižiūrimi, patvarūs.
• užsegami rauktukais.

-30 %

Kita
užvalkalų
pusė

Matmenys: viengulis – 140 x 200 cm, 50 x 70 cm,
dvigulis – 200 x 200 cm, 2 vnt. 50 x 70 cm.

24,90 €

MEDVILNĖ

Fairy Forest
patalynės užvalkalai

• Viena pusė su žaismingais
taškeliais, kita – vienspalvė.
• Antklodės užvalkalas su
papildomais raišteliais kampuose.
• Užvalkalai užsegami užtrauktukais.

nuo

60°C

Vaikiškos kolekcijos

Sleep Inspiration
patalynės užvalkalai

60°C

34,90 €

medvilnė

Raišteliai
antklodės
kampams
pririšti

Matmenys: 140 x 200 cm,
50 x 70 cm.

34,90 €

40°C

Matmenys: 140 x 200 cm, 50 x 70 cm.
medvilnė

24,90 €

17,43 €

60°C

medvilnė

8 5 211 1003
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Light lovatiesė

-15%

• Pusės skirtingų spalvų.
• Su antibakterine medžiaga.
Stilingos
spalvos:
nuo

skaičius
ribotas

14,90 €

nuo 12,67

€

60°C

NAUJIENA

• Puošnus, stilingas ir praktiškas.
• Universalus, galima naudoti kaip
lovatiesę, antklodę ar užklotą.
• Itin lengvas, švelnus, šiltas, tinka
visiems metų laikams.
• Puikiai papuoš kiekvieną lovą ar sofą.

-20 %

Matmenys: 140 x 200 cm,
200 x 200 cm, 220 x 240 cm.
Matmenys: 140 x 200 cm,
200 x 200 cm.

Dreamspace kolekcija
Žaismingais paveiksliukais
papuošta DREAMSPACE
kolekcija pakvies vaikus pasinerti
į kosmoso nuotykius neišeinant
iš kambario.
1

Kilimėlis

39,90 €
2
2

1

4

Yra įvairių matmenų.

Classic pagalvė
60°C

Antklodė

Matmenys: 140 x 200 cm.

5

39,90 €
6

6

Valentina
paklodė

Essenso Fitted paklodė

-50%

Paklodė
su guma
nuo

11,90 €

40°C

nuo 21,98
medvilnė

nuo

Essenso pagalvės užvalkalas

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

€

10,99 €

Matmenys: 160 x 240 cm,
240 x 260 cm.

Rankšluosčių
komplektas,
4 vnt.

REKOMENDUOJA

Matmenys: 2 vnt. – 50 x 100 cm ir
2 vnt. – 70 x 140 cm.

RUDENIUI/
PAVASARIUI
3

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

Anatomic pagalvė

Matmenys: 25 x 40 cm.

24,90 €
www.dormeo.lt

€

• Komplekte – 2 pagalvių užvalkalai.
• Tinka klasikinės formos pagalvėms.

Matmenys: 40 x 60 cm.

5

nuo 31,92

• Tinka iki 30 cm aukščio
čiužiniams.

Matmenys:
140 x 200 cm, 40 x 60 cm.

Apsauginis čiužinio užvalkalas

19,90 €

4

39,90 €

Matmenys: 100 x 150 cm.

14,90 €
3

nuo

Patalynės užvalkalai

24,90 €
3

24

All Year užklotas

40°C

nuo

4,90 €

60°C

medvilnė

49,90 €

8 5 211 1003
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2

onios
Jaukiambavriui
!
m
a
k

Dormeo Relaxation
masažinis paklotas

5

3
1
4
Fantasia kolekcija
1 Fantasia
skalbinių krepšys

Matmenys: 38 x 49 cm.

2 Fantasia chalatas
Dydžiai: S, M, L.

3
9,90 €

29,90 €

Asana kilimas
• 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.

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

26

€

www.dormeo.lt

NAUJIENA

Kasdienis stresas, nuovargis po ilgos
dienos, intensyvi treniruotė – visais šiais
atvejais atpalaiduojantis masažas yra
pats geriausias sprendimas.
• Galite mėgautis viso kūno masažu
pasirinkę iš 5 programų.
• Lengvas, minkštas ir švelnus.
• Galima tiesti ant įvairių paviršių: lovos,
sofos, kėdės ar fotelio.
• Su dviem elastingais dirželiais, kurie
leidžia saugiai pritvirtinti prie baldo.
• Nenaudojamą galima suvynioti ir
padėti į laikymo vietą.

89,90 €

Fantasia rankšluostis

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

4 Fantasia vonios kilimėlis
Matmenys: 50 x 70 cm.

5 Fantasia vonios užuolaida
Matmenys: 180 x 180 cm.

Coral vonios kilimėlis
• Viršus padengtas drėgmę
sugeriančiu ir greitai
džiūstančiu flisu.
• Papildytas „CleanEffect®“
medžiaga, saugančia nuo
bakterijų.
• Neslystanti apačia.

nuo

6,90 €

14,90 €
9,90 €

SPECIALI
KAINA
Ų
10 MET

80,91 €

Dormeo
vakuuminių maišų rinkinys

ndimas
Puikus smpsredaiktams
a
sezoninila
ikyti!

• Sutaupo iki 80 % vietos.
• Apsaugo maišuose laikomus
daiktus nuo vandens,
nešvarumų, dulkių, vabzdžių,
nemalonių kvapų.
• Patvarūs, nelaidūs vandeniui,
taupo vietą, daugkartinio
naudojimo, sandarūs.
• Patogu sudėtis daiktus pro
plačią angą.

3 maišų rinkinys
Matmenys:
1 x L: 45 x 58 cm.
1 x XL: 55 x 86 cm.
1 x 3D: 100 x 60 x 47 cm. 1x

1x

Sutaupykite vietos

80 %
5 maišų rinkinys
Matmenys:
2 x L: 45 x 58 cm.
2 x XL: 55 x 86 cm.
1 x 3D: 100 x 60 x 47 cm. 2x

1x

14,90 €
10,00 €

-10 %

12,90 €

1x

2x

19,90 €

8 5 211 1003
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Phantom dulkių siurblys

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Siurbkite sausus nešvarumus   
su vandens filtru ir sukurkite
nepriekaištingą švarą arba siurbkite su
dulkių maišeliu, jeigu reikia susiurbti
didelį kiekį dulkių ar kitokių nešvarumų.
• Galima siurbti skysčius.
• Giliai valo kilimus, kiliminę dangą,
baldų apmušalus.
• Didelės talpyklos – 10 litrų vandens      
ir 6 litrų kilimų šampūno.

Su vandens
filtru

Tinka siurbti
skyčiams

Phantom dulkių siurblio
maišeliai

Victor
dulkių siurblys
• Papildomi priedai (mažas
šepetėlis, siauras antgalis)
sunkiai pasiekiamoms
vietoms siurbti.
• Pūtimo antgalis balionams,
čiužiniams, baseinams
pripūsti.
• 15 litrų talpos permatoma
vandens talpykla.
• Su ratukais, tad itin lengva
judinti iš vienos vietos į kitą.
• 5 m ilgio maitinimo laidas.

19,90 €

349,90 €

Gilus baldų
valymas

Galia: 1200 W.

Tsunami dulkių siurblys
su vandens filtru

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Vandens filtras sulaiko dulkes,
erkutes, žiedadulkes ir kitas
daleles.
• Belaidis ir lengvai naudojamas.
• Galingas variklis su 18 voltų
įkraunama ličio jonų baterija,
veikiančia iki 40 minučių.
• Papildomas variklis šepetyje
leidžia išvalyti net įsisenėjusius
nešvarumus.

279,90 €
28

39,90 €

www.dormeo.lt

Galima siurbti ir
skysčius

Tinka įvairiems
paviršiams

Paprasta nupūsti
lapus

DOVANA
Galioja iki
09.02 d.

Victor dulkių siurblio filtrai
Komplekte 2 vnt.

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

Tsunami dulkių siurblio
priedų komplektas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Rankinis
prietaisas sunkiau
pasiekiamiems
paviršiams

5 LYGIŲ FILTRAVIMO SISTEMA:

Tsunami
siurblys

Komplekte yra:
prietaiso korpusas su vandens ir nešvarumų talpykla,
2 vamzdžiai, žarna,universalus grindų šepetys,
skysčių šepetys, T formos
šepetėlis, siauras antgalis,
apvalus šepetėlis, pūtimo
antgalis.

Siurbimo galią galima reguliuoti,
tai praktiška siurbiant baldus ar
užuolaidas.

Sukamieji
judesiai

Vandens filtro
technologija

14,90 €

Galia: 1200 W.

99,90 €

Rovus Spray šluota

Dovanos vertė: 29,90 €

8 5 211 1003

29

Namai
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Storm dulkių siurblys
•  Vertikalus siurblys kasdieniam nešvarumų
nuo įvairiausių paviršių siurbimui.
•  Rankinis siurblys baldų apmušalams,
aukštai esantiems paviršiams siurbti.
•  Turi siaurą antgalį.
•  Nešvarumų talpyklą ir HEPA filtrą galima
plauti.
•  5 m ilgio maitinimo laidas.
Storm dulkių
siurblio filtrai
HEPA filtrai veiksmingai
sulaiko mažiausias nešvarumų daleles ir alergenus
(dulkes, žiedadulkes, pelėsių sporas, dulkių erkutes
ir pan.) Šie filtrai daugkartinio naudojimo,
juos galima plauti po
tekančio vandens srove.
Komplekte 2 vnt.!

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Patogus automobilio siurbimas

Lengvas nešvarumų iš kraštelių
siurbimas

Nano
garinis prietaisas

NAUJIENA

• Veiksmingas namų valymas pasitelkus
karštus garus.
• Jokių chemikalų – tik paprastas čiaupo
vanduo.
• Prietaiso skleidžiamus garus sudaro
vandens nanodalelės, kurios
veiksmingai įsiskverbia į valomą
paviršių.
• Mikropluošto šluostė tausoja grindis ir
tinka sandarioms kietmedžio grindims,
parketui, keraminėms plytelėms,
grindų plytelėms, marmurui valyti.
• Uždėję kilimų valymo antgalį
veiksmingai valykite, atgaivinkite ir
šalinkite nemalonius kvapus iš kilimų.
• Lengvas ir manevringas prietaisas,
su kuriuo išvalysite ir sunkiau
pasiekiamas vietas – kampus, vietas
po baldais ir aplink juos.

Lietuvoje

nuo
08 26 d.

Įvairiai grindų
dangai

7,90 €

Paprastas nešvarumų talpyklos
valymas

Galia: 600 W.

79,90 €

Bluepower
belaidis rankinis siurblys
• Belaidis, lengvai nešiojamas.
• Įkraunamas įprastu arba
automobiliniu įkrovikliu.
• Plaunamas filtras.

Manevringas

-50 %
Naudokite ne tik
namuose

m
Lengvesimnuiai!
n
e
v
gy

• Galia –75,6 W.

69,98 €
30

34,99 €

www.dormeo.lt

99,90 €
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Ultimo Airlift šluota

-40%

• Speciali sistema skalauja ir
nusausina šluostę, o rankos
lieka sausos!
• Su 360° kampu
besisukančia galvute.
• Mikropluošto šluostę galima
skalbti, ji itin gerai sugeria
drėgmę.
• Dėka ilgo koto nereikia
lankstytis, lengva valyti
langus ir lubas.

1

2

3
1. Užlenkiamas kraštas

Spray Mop & Sweeper
valymo įrankis

TV

Swivel Sweeper
elektrinė šluota

HITAS

Nešvarumus
šepetėliai
sušluoja į talpyklą
viduje, tad
nereikia naudoti
semtuvo ir
varginti nugaros!

1

2. Sausas valymas
3. Šlavimas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

3

1. Šlapias valymas

• Itin platus šluotos antgalis
ir šluostė leidžia greičiau ir
lengviau išvalyti didesnius
paviršius.
• Šluota su purkštuku ir
vandens talpykla (350 ml).
• Tinka įvairiausiems grindų
paviršiams, langams,
veidrodžiams.
• Šluostė yra daugkartinio
naudojimo, ją galima plauti
skalbimo mašinoje.

Net 60 cm

1. Inovatyvi šepečių
technologija
2. Įkraunama baterija
3. Patogi rankena

-25 %

Spray šluostės, Spray XL šluostės
Pasirinkite pagal turimos šluotos dydį,
įprastą arba XL.
nuo

4,90 €

32
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29,93 €

Komplekte – 2 vienetai šluosčių.

Įvairių kambarinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

Vonios šluosčių
rinkinys,
4 vnt.

-50 %

9,90 €
9,90 €

Virtuvinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

4,95 €

Automobilinių
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

-50 %

9,90 €

39,90 €
49,90 €

pločio!

34,90 €

29,90 €
Belaidė elektrinė
šluota veikia iki
45 min. ir sukasi
360° kampu.

2

3

• 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.

3. Sunkiai pašalinamiems
nešvarumams

23,94 €

2

Spray XL šluota

2. Įprastas valymas

39,90 €

1

Spray šluota

9,90 €

4,95 €

8 5 211 1003
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Bluepower
belaidis langų
valymo prietaisas

Bluepower 3in1
šepetys

• 4 funkcijos: purškia,
šveičia, valo, siurbia.
• Siurbimo laikas: 30 min.
• Pridedamas baterijos
kroviklis.

• Universalus,
išvalysite ne
tik purvą, bet ir
skysčius.
• Mikropluošto šluostę
galima skalbti.
• Šonuose yra
šveistukas ir
braukiklis sunkiai
pašalinamiems
nešvarumams valyti.
• Koto ilgis
reguliuojasi.

79,90 €

Bluepower 2in1
langų valytuvas
• Tinka valyti
langus,
veidrodžius,
dušo kabinas
ar plyteles.
• Mikropluošto
šluostė puikiai
sugeria
drėgmę,
šluostę galima
nuimti ir skalbti.

Bluepower
dulkių šluostelė

-50 %

SPECIALI
KAINA
Ų
10 MET

Ultra audinių
priežiūros prietaisai

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• 3 dalių komplektas
įvairiapusei
audinių priežiūrai:
lyginimui, garinimui
ir pūkų rinkimui.
• Lygintuvą galima
naudoti ir be laido.
• Pūkų rinkiklis veikia
su baterijomis.

Belaidis
lygintuvas
Galia: 2200 W.

Audinių garinimo prietaisas

25,98 €

Galia: 1200 W.

Supreme
belaidis lygintuvas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

•  Naudokite tiek su laidu, tiek
be jo – kaip Jums patogiau!
•  Nelimpantis keramine danga
padengtas padas.
•  Automatinio išsijungimo funkcija  
(po 30 sek. horizontalioje pozicijoje
arba po 8 min. vertikalioje pozicijoje).
•  Pado priekis itin patogios  formos,
lengva lyginti vietas aplink
sagas, kišenes ir pan.

Belaidis
lygintuvas

10,00 €
Rekomenduojame įsigyti
kartu su Bluepower 3In1 šepečiu:

9,98 €
4,99 €

Bluepower
grindų šluosčių rinkinys

-50 %

Pūkų rinkiklis

149,70 €

-50 %

Galia: 1 W.

Bluepower lygintuvas
•
•
•
•
•

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

Galia: 2200 W.

79,90 €

-50 %

Rekomenduojame:
Bluepower lyginimo lentos
užvalkalas

15,98 €
9,98 €
34

4,99 €

www.dormeo.lt

15,98 €

7,99 €

49,98 €

7,99 €
24,99 €
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Ceramic šildytuvas
• Reguliuojama temperatūra nuo
10 iki 35 °C.
• 2 šildymo intensyvumo lygiai.
• Su laikmačiu (iki 8 valandų).
• Neįkaistantis korpusas.
• Lengvas ir kompaktiškas.
• Saugus – apsaugos nuo
perkaitimo ir pakreipimo
jungiklio funkcijos.

NAUJIENA

Nuo
09 01 d.

Ambient Mist
drėkintuvas

-10 %

• Didelė vandens talpykla – 1,25 l.
• Veikimo laikas iki 20 valandų.
• Į vandenį galima įlašinti kelis lašus
mėgstamo eterinio aliejaus.
• Automatiškai išsijungia, kai lieka per
mažas kiekis vandens.
• Drėkinamas plotas – 15–20 m².
• 3 funkcijos: drėkinimas, kvapų
sklaidymas ir švietimas.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Galia: 12 W.

59,90 €
53,91 €
44,90 €

Rovus
sulankstomas krepšys

Galia: 1800 W.

Tower Ceramic šildytuvas
• Reguliuojama temperatūra –
nuo 10 iki 35 °C.
• Automatinio sukimosi funkcija
užtikrina tolygų patalpos
šildymą.
• 2 šildymo intensyvumo lygiai.
• Su laikmačiu (iki 8 valandų).
• Valdomas su pulteliu.
• Lengvas ir kompaktiškas.
• Su dulkių filtru.
• Saugus – apsaugos nuo
perkaitimo ir pakreipimo
jungiklio funkcijos.

Besikeičiančios spalvos

NAUJIENA

Nuo
09 01 d.

• Universalus krepšys
su neslystančiomis
rankenomis
įvairiausiems
daiktams laikyti –
skalbiniams, batams,
užklotams, žaislams
ir pan.
• Galima naudoti
ne tik namuose,
bet ir sode, kieme,
laikyti automobilio
bagažinėje, garaže.

Gėlėms
laistyti

S
10 kg

Žaislams
laikyti

M
15 kg

Skalbiniams
laikyti

L
15 kg

S dydžio krepšys

14,90 €
M dydžio krepšys

Galia: 2000 W.

64,90 €
36

www.dormeo.lt

17,90 €
L dydžio krepšys

19,90 €
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Lengvesniam gyvenimui

-5€

Fast Sew
siuvimo mašinėlė
• Belaidė, veikia su baterijomis,
todėl galite pasiimti su savimi ir
naudoti ten, kur jums patogu.
• Lengva ir patogi suimti,
tinka siūti tiek dideliems, tiek
mažiems drabužiams.
• Kompaktiška, telpa į mažą
spintelę, stalčių ar lentyną.

Greita ir
papr asta

Kasdienei namų švarai!
2

1

3

5

4

Rinkinį sudaro:
• 2 papildomos ritės su siūlais
• 1 papildoma adata
• 1 pagalbinis įrankis siūlui įverti
• 1 siūlų ritės laikiklis

1

Universalus grindų ploviklis, 900 ml

4,90 €

2

Įvairių paviršių valiklis, 500 ml

5,90 €

3

Indų ploviklis, 500 ml

2,90 €

4

Tualeto valiklis, 750 ml

5,90 €

5

Vonios kambario valiklis, 500 ml

5,90 €

Papildomos ritės ir
siūlai

4,90 €
24,90 €

19,90 €

Reikalingos 4 x AA
baterijos.

Sani Sticks vamzdžių
valymo lazdelės
• Padeda išvengti užsikimšusių
vamzdžių.
• Apsaugo nuo nemalonaus kvapo.
• 1 lazdelė per mėnesį.

Patogu apsiūti kraštus

Itin tinka drabužiams
taisyti

Shadazzle valiklis

XXL 5 priemonių rinkinys

Natūrali priemonė su baltuoju moliu
įvairiems nešvarumams (riebalams,
purvui, kalkių nuosėdoms) valyti.

Rinkinį sudaro:

•   Be kenksmingų chemikalų.
•   Veiksmingai pašalina dėmes.
•   100 % natūralus ir suyrantis,
todėl neteršia aplinkos.

ba
Eukaliptų ar
citrinų kvapo
Rinkinyje 24 vnt.!

38
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Ų
10 MET

-20 %

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

36,90 €

29,52 €

14,90 €
Kiekis: 300 g.

19,90 €

•
•
•
•
•

SPECIALI
KAINA

24,90 €

10,00 €
Koncentruotas skalbiklis, 1,5 l

8 5 211 1003
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Avalynė ir laisvalaikis
Weed Snatcher
žolių grandiklis

-20 %

• Padeda lengvai ir
greitai atsikratyti
tarpuose augančių
piktžolių.
• Kotą galima prailginti
nuo 90 iki 160 cm.
• Nereikia klupėti ar
varginti skaudančią
nugarą.
• Nebereikia naudoti
cheminių priemonių.

Gera vieta pirkti

Bionic
žoliapjovė
• Patvari belaidė
įkraunama žoliapjovė
lengvai vejos
priežiūrai.
• Lengva, nevargina
rankų, galima pjauti
viena ranka.
• Reguliuojamas koto
ilgis leis nevarginti
nugaros.
• Pridedama 10
pjovimo dirželių.

-20 %

Arctic
kepurė su snapeliu
•
•
•
•

Apsaugo nuo saulės.
Sulaiko UV spindulius.
Lengva ir laidi orui.
Pamušale esančios pluošto gijos
sugeria vandenį ir jį palaipsniui
išskiria, vėsindamos jūsų galvą.
• Universalus modelis tinka tiek
vyrams, tiek moterims.
• Reguliuojamas dydis.

39,90 €

19,90 €

31,92 €

31,92 €

15,92 €

• Lengvesni kasimo darbai.
• Ergonomiško dizaino
kotas yra lenktas ir su
papildoma rankena.
• Su dviem semtuvais:
plastikinis - sniegui,
metalinis – sodo
darbams.

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

-15 %

ui!
Kiekvienam sodinink

Bionic Force
vandens žarna

•  Patogu purenti žemę
aplink gėles, augalus,
išrauti piktžoles,
paruošti duobutes
sodinukams.
•  Lengvas įrankis
(0,7 kg), todėl galite
naudoti viena ranka.
•  Reguliuojamas ilgis
(nuo 89 iki 98 cm).

•
•
•
•

Žarnos skersmuo: 1,9 cm.
Sriegio skersmuo: 2,5 cm.
Žarnos:
7,5 m 24,90 €

14,94 €

15 m

34,90 €

20,94 €

22,5 m 49,90 €

29,94 €

59,90 €

35,94 €

Rekomenduojame
antgalį

40

www.walkmaxx.lt

29,67 €

9,90 €

19,90 €

-40%

Lengva ir patvari.
Užima mažai vietos.
Atspari UV spinduliams.
Su jungtimis, dėl kurių lengva  
pritvirtinti prie vandens
šaltinio.

30 m

34,90 €

TV

Galite rinktis
ir Arctic skrybėlę

Mini Tornadica
rankinis kultivatorius

34,90 €

-20 %
HITAS

39,90 €

Tornadica Ergonomic Tornadica
kastuvas
rankinis kultivatorius

NAUJIENA

Lengva ir patvari

Ypač kompaktiška

Aukšto slėgio srovė

5,94 €

8 5 211 1003
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Avalynė ir laisvalaikis

Gera vieta pirkti

Fur Free pūkų rinkiklių rinkinys

NAUJIENA

• Veiksmingas.
• Daugkartinio
naudojimo.
• Rinkinyje – 2
rinkikliai.

TV

HITAS

Vizmaxx
reguliuojamo stiprumo akiniai

NAUJIENA

• Reguliuojamo stiprumo lęšiai: nuo –6.0
iki +3.0.
• Kiekvienas lęšis reguliuojamas atskirai.
• Matykite aiškiai iš arti, toli ar vidutinio
atstumo.
• Nebereikia turėti kelių skirtingų akinių.

Rinkinį sudaro

Pagrinde liekakavisi
surinkti pū i
19,90 €

HD Mirror Cam
vaizdo registratorius

-20 %

•
•
•
•
•
•

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.

• Jokių trukdžių – padidinamas vaizdas, o abi
rankos išlieka laisvos.
• Lankstūs, lengvi ir universalūs (tiek vyrams,
tiek moterims tinkami) rėmeliai.
• Neslystanti nosies briauna.

-40 %

TV

HITAS

Rinkinį sudaro

49,90 €

42

Zoom Vision
didinamieji akiniai

!
Saugioms kelionėms

Matmenys:
33 x 6 x 11,2 cm.

39,92 €

39,90 €

Rinkinį sudaro:

www.walkmaxx.lt

280° kampu
sukama kamera

19,90 €
Patogus pritvirtinimas

11,94 €

8 5 211 1003
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Avalynė ir laisvalaikis

Žingsnis į komfortą

NAUJOS KOLEKCIJOS VĖSESNIEMS ORAMS!
Comfort aukšti
laisvalaikio batai

-20€

ui!
Išskirtiniam komfort

• Itin stilingas modelis yra su
aukštesniu aulu, todėl puikiai
tinka rudens ar pavasario
sezonui.
• Su sintetinio latekso vidpadžiu,
suteikiančiu papildomo
komforto.
• Lengva priderinti prie įvairaus
stiliaus drabužių.

-50%
Nuo
08 26 d.

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

Populiarus modelis!

59,90 €

39,90 €

Comfort Wedge
moteriški batai
• Išsiskirkite iš minios!
• „Memory“ medžiagos
vidpadis suteikia papildomo
komforto.
• Lengvai valomi, puikiai tinka
rudens sezonui.
• Su užtrauktuku.

NAUJIENA

-15 €

Trend Autumn
laisvalaikio batai
Jūsų pamėgtas ir didelio populiarumo sulaukęs
modelis buvo atnaujintas. Stilingo dizaino, atspindintys
naujausias tendencijas ir nepaprastai patogūs batai!
• Originalus lenktas WALKMAXX batų padas einant
skatina išsitiesti, tad atrodote energingesnė ir
pasitikinti savimi.
• Nepaprastai švelnia medžiaga padengtas batų vidus
apgaubia pėdas jaukumu.
• „Memory“ medžiagos vidpadis suteikia papildomo
komforto.

Modelis šiuoiaila!ikiniai
moter

Dydžiai: 36–42.

49,90 €
44

„MEMORY“
MEDŽIAGOS
VIDPADIS

34,90 €

www.walkmaxx.lt

Dydžiai: 36–42.
69,90 €

34,95 €

8 5 211 1003
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Avalynė ir laisvalaikis

Žingsnis į komfortą

Black Fit
batai

Trend Urban
batai

Vienas populiariausių WALKMAXX modelių  –
tampri viršutinė batų dalis puikiai prisitaiko prie
pėdos, o platesnis padas suteikia stabilumo
kiekvienam jūsų žingsniui.

• Mėgstantiems aktyvų
gyvenimo būdą.
• Norintiems atrodyti stilingai.
• Batų viršus iš natūralios odos.
• Universalūs, tinka vyrams ir
moterims.
• Paminkštintas kulnas sugeria
pėdoms tenkančius smūgius.

Dydžiai: 36–46.
Spalva: juoda.

59,90 €

„MEMORY“
MEDŽIAGOS
VIDPADIS

e
Tarsi eitumėt
ėlį
sm
r
pe
is
m
baso

Pure Style
vyriški batai

-15 €

• Tiek oficialioms progoms, tiek kasdienai.
• Su antibakterine medžiaga, saugančia
nuo nemalonių kvapų.
• Su tampriais raišteliais ir reguliuojamo
ilgio lipniu dirželiu.
• Tinka platesnėms pėdoms.

Dydžiai: 36–46.
Spalva: juoda.

64,90 €

Comfort Ballerinas Autumn
batai

Dydžiai: 40–46
Spalvos: ruda, juoda

49,90 €

34,90 €

Lenktas WALKMAXX batų padas jūsų komfortui!
Batai su inovatyviu lenktu padu:
• Padeda suaktyvinti raumenis ir didesnis krūvis
tenka jiems, o ne sąnariams.
• Tolygiai paskirsto kūno svorį, todėl atrodo, tarsi
eitumėte basomis.
• Gali padėti apsaugoti nuo smulkių pėdų
problemų ir skausmų.

www.walkmaxx.lt

• Batelių priekis papuoštas blizgia detale ir metaline
grandinėle.
• Vidpadžiai su „Memory“ medžiaga patogiems
žingsniams ir didesniam komfortui.
• Paminkštintas kulnas sugeria einant pėdoms
tenkančius smūgius.
• Elegantiški, tinka įvairiausioms progoms.

-20 €

Bendrosios
praktikos g
ydytoja
Aušra Venck
ienė
r

ekomenduo

ja:

„Vaikštant su šiais batais daugiau dirba
raumenys, o sąnariams nėra tokios
apkrovos. Rekomenduočiau rinktis šituos
batus, nes jie gerai ir pačiai pėdai, ir
sąnariams, ir raumenims. Kadangi dirba
visai kiti raumenys, pagerėja ir kraujotaka.“
46

NAUJIENA

Dydžiai: 36–42.

59,90 €

39,90 €

„MEMORY“
MEDŽIAGOS
VIDPADIS

8 5 211 1003
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Sveikata, grožis ir sportas
Vibrosculpt
masažuoklis
• Ant masažuoklio galvutės dedami
specialūs rankšluostėliai, užtikrinantys
švelnų poveikį.
• Pridedami 3 skirtingi rankšluostukai.
• Gali padėti sumažinti celiulitą, padailinti ir
stangrinti kūną.
• Gali padėti glotninti odą.
• Tinka įvairioms kūno dalims – pilvui,
juosmeniui, rankoms, nugarai, pečiams,
kojoms.
• Gali padėti atsikratyti įtampos ir nuovargio.

Lengva rūpintis savimi

NAUJIENA

Gymbit Vibroshaper
treniruoklis

TV

HITAS

• 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).

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-10 €
Saugus
sąnariams!

3 specialūs rankšluostukai:
• Mėlynas – itin švelnus, tinka
visam kūnui, glotnina ir
stangrina odą.
• Baltas – sustingusiems
raumenims ar sausajam
masažui.
• Oranžinis – skirtas celiulito
paveiktai odai.

Galia: 24 W.

59,90 €
48

www.topshop.lt

Komplekte
2 elastingos
gumos

Valdomas
pulteliu

249,90 €

239,90 €

Galia: 200 W.

Energizer
masažuoklis
• Vibruoja ir atlieka taškinį
masažą pėdoms, blauzdoms
ar nugarai.
• Lengvas, patogu pernešti.
• Su pulteliu.
• Nuimamos ir plaunamos
guminės pagalvėlės.

129,90 €

Atsikratykite
streso!

NAUJIENA

Galia: 36 W.

8 5 211 1003
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Sveikata, grožis ir sportas
Shiatsu sulankstoma
masažinė kėdė

Teiraukitės

papildomos
garantijos

•   Veiksmingai masažuoja
šlaunis, nugarą, pečius,
kaklą.
•   Reguliuojamas kaklo masažuoklio
aukštis bei atlošo padėtis.
•   Nugara ir kaklas masažuojami  
galvutėmis, šlaunys – vibracijomis.
•   Papildomai galima įsijungti šildymo
funkciją.
•   Su USB jungtimi, tad galima įkrauti
telefoną ar kitus prietaisus.

Galia: 60 W.

Sulankstoma

Lengva rūpintis savimi

3in1 Total Shiatsu
nugaros masažuoklis

•  Šiacu masažas,
spaudymas, vibracija,
šildymas.
•  Galima pasirinkti, kurią nugaros sritį
masažuoti: viršutinę dalį, apatinę dalį
arba visą nugarą.
•  Reguliuojamas masažo intensyvumas
ir 5, 10 arba 15 minučių laikmatis.

Galia: 30 W.

Wellneo
kaklo ir pečių masažuoklis

149,90 €
50

Nugarai
Galia: 23,4 W.

www.topshop.lt

Rankoms

-30€

Masažuoklį galite naudoti įvairioms kūno
dalims ir mėgautis ne tik šiacu masažu,
bet ir šildymo funkcija ir atpalaiduojančia
aromaterapija. Tai Jūsų asmeninis
masažuotojas namuose!
•
•
•
•
•
•

galioja nuo
09.03 d.

Teiraukitės

Yra kišenė eteriniams aliejams.
Dvi masažinių galvučių sukimosi kryptys.
Lengvai valdomas vos trimis mygtukais.
Giliai masažuoja, lyg rankomis.
Automatinis išsijungimas.
Pamirškite stresą ir leiskite kūnui bei
protui atsipalaiduoti!

papildomos
garantijos

TV

HITAS

Teiraukitės

papildomos
garantijos

•   Gilus ir veiksmingas kaklo bei pečių masažas.
•   Taip pat tinka rankoms, kojoms, apatinei
nugaros daliai masažuoti.
•   Galima pasirinkti šildymo funkciją.
•   Įkraunamas, todėl galima naudoti ten,
kur patogu jums.
•   6 masažinės galvutės.

Juosmeniui

3D Shiatsu
viso kūno masažuoklis

Valdomas
pulteliu

169,90 €

369,90 €

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Šlaunims

Galia: 24 W.

129,90 €
99,90 €

Blauzdoms

8 masažinės
galvutės

Patarimas

Masažuoklis puikiai tinka pavargusiems ir įsitempusiems raumenims atpalaiduoti. Apdovanokite save
masažu, šiluma ir aromaterapija neišeidami iš namų!

Pėdoms

Nugarai

Juosmeniui

Pilvui

Šlaunims

Blauzdoms

8 5 211 1003
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Sveikata, grožis ir sportas
Glowing Youth
magnetinė veido kaukė
• MATRIXYL™ 3000 gali padėti pagerinti odos elastingumą ir
mažinti raukšles.
• Retinolis (vitaminas A) palaiko
tinkamą odos būklę, yra svarbus
odos atsinaujinimui ir kolageno
sintezei.
• Simondsijų, migdolų bei
alyvuogių aliejai drėkina ir saugo
odą, suteikia jai sveiko švytėjimo.
• Kaukė gali padėti atnaujinti
odos paviršių, suteikdama odai
energijos ir sveikesnę išvaizdą.

19,96 €

Instant
stangrinamasis serumas
• Greitas ir iškart pastebimas
pakeliamasis poveikis.
• Gali padėti sumažinti
mimikos ir juoko raukšleles
aplink akis ir lūpas.
• Saugi ir paprasta
alternatyva injekcijoms ar
operacijoms.

Paakiams
Kiekis: 20 ml.

52

Extreme
odos šveitiklis

• Atstoja 3 skirtingus
prietaisus – epiliatorių,
skustuvą ir odos šveitiklį.
• Lengvai keičiamos galvutės.
• Galvutė su dviem  
besisukančiais
voleliais pašalina sukietėjusią pėdų odą.
• Įkraunamas.

• Greitai ir veiksmingai
pašalina sukietėjusią
kulnų, pirštų ir pėdų
kraštų odą.
• Dvi skirtingos galvutės –
viena pašalina šiurkščią,
kita – ypač šiurkščią
odą.
• Atsparus vandeniui,
todėl patogu naudoti
duše ar vonioje.

19,96 €

www.topshop.lt

Šveiskite

Epiliuokite

-60 %

Painless vėsinamasis
serumas prieš depiliaciją
• Ramina ir maitina odą
prieš depiliaciją.
• Maloniai vėsina ir gaivina.
• Sudėtyje nėra parabenų
ir mineralinių aliejų.

Reikalingos
2 AA baterijos.

Skuskite

59,90 €

-50%

Prieš

SPECIALI
KAINA
Ų
10 MET

Po

10,00 €
29,90 €

Tweeze Premium
epiliatorius

Šalinkite plaukelius Flawless veido plaukelių
be skustuvų ir
šalinimo prietaisas
įsipjovimų
• 18 nerūdijančiojo plieno
• Hipoalerginis – jokio paraudimo,                      
pincetų pašalina plaukelius
su šaknimis.
• Su šviesele, kuri leidžia
pastebėti ir pašalinti kiekvieną nereikalingą
plaukelį.
• Atlieka 5000 sūkių/min.
• Patogu pasiimti į keliones
ar naudoti ten, kur nėra
elektros.

įpjovimų ar odos sudirgimo.
• Su lempute, todėl nuskuta net
mažiausius viršutinės lūpos,
skruostų ar smakro plaukelius.
• Nešiojamas ir diskretiškas, kad
nepageidaujamus plaukelius
pašalintumėte bet kuriuo metu.
Flawless prietaiso
11,90 € galvutės

Šalinkite
nepageidaujamus
plaukelius

Kaktai

Lūpoms

49,90 €

-60 %

Triple Action
grožio prietaisas

Kuo ši kaukė
ypatinga? Kaukės
sudėtyje yra mažyčių geležies
dalelių, kurias magnetas
pritraukia kartu su odos
nešvarumais.

Kiekis: 50 ml.

49,90 €

Lengva rūpintis savimi

Kiekis: 75 ml.
11,90 €

5,95 €

Reikalingos
2 AA baterijos.

39,90 €

Formuokite
antakius

Reikalinga
1 AA baterija.

19,90 €

8 5 211 1003
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Sveikata, grožis ir sportas

Lengva rūpintis savimi

Cosy
masažinė pagalvė

NAUJIENA

• Atsikratykite įtampos ir nuovargio
po sunkios dienos.
• Nugarai, kaklui, pečiams, kojoms
masažuoti.
• 2 vibracijos intensyvumo lygiai.
• Švelnus ir skalbiamas
užvalkalas.
• Stilinga interjero detalė.
• Belaidė, lengva,
nešiojama.

Velform Vacu Clear
odos valymo prietaisas
• Sukuria vakuumą, kuris
veiksmingai pašalina odos
nešvarumus ir valo poras.
• Galima reguliuoti siurbimo
intensyvumą.
• Belaidis, patogu naudoti
ten, kur jums patogu.
• Lengva keisti galvutes ir
valyti prietaisą.

Lietuvoje

rugsėjo
pabaigoje

49,90 €

3in1 Shiatsu
pėdų masažuoklis

2in1 Foot Spa
masažinė vonelė

• 3 naudojimo būdai – šiacu masažas,
oro slėgio masažas ir šildymas.
• 3 režimai, 2 intensyvumo lygiai,
6 masažinės galvutės.
• Jūsų pavargusioms pėdoms!

• Atpalaiduoja ir sušildo pėdas.
• 2 skirtingų rūšių masažiniai voleliai.
• Reguliuojama vandens temperatūra
(35–48 °C).
• Reguliuojamas laikmatis
(10–60 minučių).
• Yra vandens išleidimo
vamzdelis.

Skaitmeninis
ekranas

54
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149,90 €

-50%

Pasiūlymas
galioja
iki 08 31 d.

Su 4 skirtingisomis
galvutėm
39,90 €

19,95 €

Wellneo
kojos pirštų įtvarų rinkinys

NAUJIENA

• Komplekte – dviejų rūšių įtvarai
(po 2 vnt.).
• Naudokite dieną avėdami batus
(dieninius įtvarus) ir naktį (naktinius
įtvarus).
• Universalus dydis.
• Paprasta naudoti.
Naktiniam naudojimui:
• Padeda švelniai
palaikyti tinkamą
didžiojo kojos piršto
padėtį.

Galia: 500 W.

149,90 €

NAUJIENA

Dieniniam naudojimui:
• Saugo ir sumažina
spaudimą einant.
• Sumažina trintį tarp
pėdos ir bato.

29,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

Pro daugiafunkcis elektrinis greitpuodis
• Suvartojate mažiau vandens ir energijos,
tad patiriate mažiau išlaidų ir nuovargio.
• Elektrinis prietaisas pasirūpina maisto
ruošimu už jus – jums tereikia sudėti
ingredientus ir pasirinkti programą.
• Ruošimo atidėjimo funkcija iki 24 valandų –
pasirinkite laiką, kada prietaisas turi pradėti
gaminti maistą.
• Šilumos palaikymo funkcija iki 2 valandų.

Paprasta naudoti

Teiraukitės

taisas
Vienas prieduotims!
visoms už

papildomos
garantijos

-10 €

Delimano
karšto oro gruzdintuvė

TV

Mėgaukitės mėgstamu gruzdintu maistu,
kuriame mažiau kalorijų ir cholesterolio.
Moderni karšto oro technologija užtikrina
nepriekaištingai iškepusį maistą, kurio
išorė traški, o vidus – sultingas.

HITAS

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Greitai paruošiami traškūs,
puikaus skonio patiekalai.
• Net 2,5 l talpos gruzdinimo indas.
• Reguliuojama temperatūra, laikmatis
ir automatinio išsijungimo funkcija.
• Nesvylanti danga, todėl lengva valyti.
Kepkite

Vidinio puodo
talpa – 5,5 l

Galia: 1000 W.

99,90 €

89,90 €

20in1 daugiafunkcis prietaisas
• Tai tarsi asmeninis šefas jūsų virtuvėje –
20 programų įvairiems patiekalams.
• Gaminimo metu kvapai sulaikomi prietaiso
viduje.
• Gardiems patiekalams visur, kur yra
elektra, ruošti: namuose, stovyklavietėse,
turistiniuose automobiliuose,
vasarnamiuose.
• Yra gaminimo atidėjimo ir šilumos
palaikymo funkcijos.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Gaminkite
garuose

Išvenkite cholesterolio
padidėjimo

Gruzdinkite
Gruzdinimo indą
galima plauti indaplovėje.

Praktiški priedai

99,90 €
56

Vidinio puodo
talpa – 5 l

Liečiamas valdymo skydelis.
Galia: 900 W.

www.delimano.lt

Galia: 1300–1500 W.

129,90 €

Raminta K

a

dūnienė
rekomenduo
ja:

Gruzdinimo indas
padengtas nesvylančia
danga, todėl jį lengva valyti.

,,Viskas iškepa labai greitai, tai idealus variantas, kai
norisi vakarienės iš karto grįžus po darbo. Labai patiko
plonai pjaustytos gruzdintos bulvytės, kurios gavosi
skanesnės nei bet kuriame greitojo maisto restorane –
apskrudusios, traškios ir minkštos viduje."

8 5 211 1003
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

18in1 daugiafunkcis prietaisas
• 17 automatinių programų ir 1 rankinio
nustatymo programa.
• Gaminimo metu kvapai sulaikomi prietaiso
viduje.
• Gardiems patiekalams visur, kur yra
elektra, ruošti: namuose, stovyklavietėse,
turistiniuose automobiliuose,
vasarnamiuose.
• Yra gaminimo atidėjimo ir šilumos
palaikymo funkcijos.

Multipractic 7in1
virtuvinis kombainas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Ieškote universalaus, daugiafunkcio
ir kompaktiško virtuvės pagalbininko?
Pjaustykite ir Pristatome naują virtuvinį kombainą!
smulkinkite

Minkykite ir
maišykite

Vidinio puodo
talpa – 5 l.

69,90 €

Liečiamas valdymo skydelis.
Galia: 700 W.

•   Su pieno plaktuvu, kad galėtumėte   
paruošti ne tik espresą, bet ir kapučiną
ar latę.
•   Lengva naudoti – sukurta kasdieniam
naudojimui, tereikia paspausti įjungimo
mygtuką, pasukti reguliatorių ir viskas –
kava jau ruošiama.
•   Aparato viršuje yra padėklas
puodeliams šildyti.
•   Specialus filtras su dviguba sienele.
•   Lengva valyti.

Ruoškite
kremą

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Būtiniausi antgaliai ir funkcijos –
viskas, ko jums gali prireikti ruošiant
valgius.
• Daugiafunkcis ir talpus pagrindinis prietaiso
indas – 1,4 litro (skysčiai neturi viršyti 1 litro).
• Automatiškai reguliuoja prietaiso galią pagal
tai, kokią funkciją pasirenkate.
• Kokybiški nerūdijančiojo plieno ašmenys.

99,90 €

Praktiški priedai

Deluxe kavos aparatas

NAUJIENA

iki

17 500
sūkių per
minutę

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-10 %

Malkite

Tarkuokite ir
pjaustykite

Priedai

Galia: 1250 W.
Matmenys: 31 x 19 x 33 cm.

199,90 € 179,91 €
58
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Spauskite
sultis

Rinkinį sudaro: 1 x 500 W pagrindas, 1 x 1,4 l talpos
indas su dangčiu ir stūmikliu, 1 x nerūdijančiojo plieno
S formos ašmenys, 1 x tešlos maišymo antgalis, 1 x
pjaustymo ir tarkavimo diskas, 1 x malimo diskas, 1 x
plakimo antgalis, 1 x sulčiaspaudės antgalis.

8 5 211 1003
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien
Teiraukitės

Nutribullet RX trintuvas, 1700 W

papildomos
garantijos

10 dalių rinkinys

Sezono išpardavimas

papildomos
garantijos

papildomos
garantijos

papildomos
garantijos

-40%

Teiraukitės

Teiraukitės

Teiraukitės

Su šiuo trintuvu vos
per kelias minutes iš
šviežių vaisių, uogų,
daržovių, žalumynų, riešutų ir sėklų
paruošite gardžius,
tirštus ir itin maistingus kokteilius, kurie
kasdien suteiks Jums
jėgų ir energijos.

Galioja tik iki 08 26!

30 000
sūkių per
minutę

1700 W

PRO

900 series

Pirmas žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

Pirmas žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

Išskirtinė galia profesionaliems
rezultatams.

Veiksmingesnis maišymas, glotnesnė tekstūra, greitesni rezultatai

20 000

sūkių per minutę

600 W

600 W

900 W

www.delimano.lt

12 dalių rinkinys

9 dalių rinkinys

680 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

Išilginiai
ašmenys

Kryžminiai
ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

500 ml indas su
500 ml indas su
nuimama rankena rankena

500 ml indas su
nuimama rankena

1 sandarus
dangtelis

2 sandarūs
dangteliai

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Naudojimo
instrukcija

Mitybos patarimų knyga
(anglų k.)

99,90 €

119,90 €

Naudojimo
instrukcija su
receptais

59,94 €

71,94 €

Pagrindas su
galingu varikliu

Kryžminiai
ašmenys

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

60

25 000

sūkių per minutę

5 dalių rinkinys

249,90 €

20 000

sūkių per minutę

700 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

Naudojimo instrukcija su receptais

Kryžminiai
ašmenys

149,90 €

89,94 €

8 5 211 1003
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Malonumas gaminti kasdien

Joy
trintuvas su priedais
• Vienas prietaisas trina,
smulkina, plaka ir mala.
• Trynimo kotas ir ašmenys iš
nerūdijančiojo plieno.
• Indai yra su neslystančiu
pagrindu, kurį taip pat
galima naudoti ir kaip
indo dangtelį.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

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

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Joy lėtaeigė sulčiaspaudė

skanu –
Labai sveika ir lių
ir
uo
ob
ų,
rk
mo
burokėlių sultys!

Indelio talpa:
700 ml.

Plati anga

Trinkite iškart
puode

Indelio talpa: 500 ml.
Galia: 600 W.

Galia: 200 W.

49,90 €

Daržovių sultys stiprina ir
atnaujina organizmo ląsteles,
audinius, vidaus sekrecijos liaukas ir
organus.

19,90 €

Joy
plaktuvas su dubeniu
• Dviejų rūšių antgaliai:
plakimo (skystiems
ingredientams) ir
minkymo (tirštai tešlai).
• Galima pasirinkti iš 5
greičio lygių.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-20%

Joy
plaktuvas
• 5 greičiai optimaliems
plakimo rezultatams.
• Lengvai nuimami
nerūdijančiojo plieno
plakimo antgaliai.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Sultys spaudžiamos lėtuoju būdu, vaisiai ir
daržovės lėtai traiškomi ir spaudžiami sraigtu,
todėl sultys geriau išsaugo spalvą, skonį, yra
vientisos konsistencijos.
• Nerūdijančiojo plieno filtras.
• Dviejų etapų sistema užtikrina itin veiksmingą
sulčių spaudimą.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-30%

Galia: 200 W.

129,90 €

Joy citrusinių vaisių
sulčiaspaudė

SPECIALI
KAINA

•   Lengva naudoti.
Ų
10 MET
•   Vienu metu galima išspausti
iki 800 ml sulčių.
•   Išimamas indas su rankena.
•   Du skirtingi sulčiaspaudės antgaliai –
pasirinkite tinkamą pagal vaisiaus dydį.

Joy Duomix
kokteilių indelis
• Talpa: 600 ml.
Indelis su praktišku
užspaudžiamu dangteliu,
kad sutrintą kokteilį galėtumėte
patogiai pasiimti su savimi.

Plaktuvą
lengva nuimti
nuo stovo
ir naudoti
atskirai
Galia: 150 W.
49,90 €

39,92 €
62

Dubens talpa: 4 l.
Galia: 250–300 W.
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19,90 €

Galia: 40 W.

13,93 €

29,90 €

10,00 €

9,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė
Joy
virtuvinės svarstyklės

Malonumas gaminti kasdien
Teiraukitės

papildomos
garantijos

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

Joy
sumuštinių keptuvė
• 4 rūšių keičiamos kepimo
plokštės: sumuštinių,
vaflių, kepsnių, keksiukų.
• Paprasta valyti – kepimo
plokštės padengtos
nesvylančia danga.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-20%

Galia: 650 – 780 W.

49,90 €
34,90 €

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

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• 3 sieteliai – stambiam, vidutiniam
ir smulkiam malimui.
• Atbulinės eigos funkcija.
• Pakuotėje rasite papildomus
priedus: dešrelėms ir mėsos
ritinėliams gaminti bei mėsos
stūmiklį.

Per minutę sumalsite
iki 0,8 kg mėsos!
4 keičiamos
plokštės

Joy
smulkintuvas

Joy mėsmalė

Teiraukitės

vardinė – 600–800 W,
maksimali – 1800 W.

59,90 €

39,92 €
papildomos
garantijos

Galima gaminti
dešreles

Joy elektrinis druskos
arba pipirų malūnėlis
• Keraminis malimo
mechanizmas
nepriekaištingai sumala
druską ar pipirus.
• Reguliuojamas malimo
smulkumas.
• Prietaiso apačioje yra
lemputė.

• Smulkinkite
žoleles
• Trinkite riešutus
• Plakite grietinėlę
• Laikykite padažus

Joy Cook It keptuvas
• Prietaisą galima apversti, kad
maistas būtų tolygiai iškepęs
iš visų pusių.
• Tinka kepti įvairiausius
patiekalus – nuo omleto ar
pyragėlių iki mėsos.
• Nelimpantis kepimo paviršius,
kurį valyti itin lengva.
• Patogu pasiimti su savimi į
vasarnamį, keliones ir visur,
kur yra elektra.

Teiraukitės

Kompaktiškas ir
patogus naudoti!

papildomos
garantijos

Matmenys:
31 x 12 cm.
Galia: 200 W.
Indelio talpa: 350 ml.

24,90 €
64
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Galia: 700 W.

14,90 €

Reikalingos 6 AAA baterijos.

39,90 €

Troškinkite

Kepkite

Skrudinkite

8 5 211 1003
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Virtuvė
Joy
skaitmeninis virdulys

Malonumas gaminti kasdien
Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Reguliuojama vandens
temperatūra
(nuo 40 °C iki 99 °C).
• Šilumos palaikymo funkcija.
• Skaitmeninis valdymas.

Joy
virtuvas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Vanduo užverda greičiau
nei per minutę.
• Galima naudoti namuose,
darbe, sodyboje ar bet kur,
kur yra elektros tiekimas.
• Kaitinamoji plokštė iš
nerūdijančiojo plieno.

Instant Horizontal Pro
vandens šildytuvas

• Vienu metu pagaminkite
daugiau nei 1 litrą jogurto, t. y.
iki 7 indelių.
• Eksperimentuokite, jogurtą
gardinkite mėgstamais
priedais ir raskite gardžiausius
derinius.

29,90 €
Teiraukitės

papildomos
garantijos

Joy ledų
gaminimo aparatas
•  Vienu metu paruoškite
iki 800 ml ledų.
•  Pridėję ledukų į prietaiso
dubenį jį galite naudoti
kaip šaldomąjį indą.

Sudėkite
ingredientus

Išmaišykite

Vienu metu
paruošite
daugiau nei 1 l
jogurto
Mėgaukitės
Galia: 15 W.

Galia: 12 W.

24,90 €

39,90 €
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27,93 €

Vasarnamyje

Virtuvėje

Dirbtuvėse

Kemperyje

Rūsyje

NAUJIENA

•  Sušildo vandenį per kelias
sekundes, tvirtinamas prie
sienos.

Galia: 730–870 W.
Talpa: 250 ml.

Galia: 1850–2200 W.
Talpa: 1,7 l.

Joy jogurto
gaminimo aparatas

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. Tai taip pat labai patogūs
sprendimai ten, kur nėra vandens šildymo sistemų.

Galima
naudoti:

Speciali apsaugos sistema neleidžia vandeniui patekti į prietaisą net taškant jį iš visų pusių.
Prietaisu džiaugiasi daugiau nei 1 mln. vartotojų, o 90 % rekomenduotų jį draugui.*
*Pastarųjų 5 metų „Studio moderna“ veikiančių šalių duomenimis.

Elektroninis
ekranas

44,90 €

Kodėl verta rinktis INSTANT ar INSTANT
DIGITAL PRO vandens šildytuvą?

Teiraukitės

Su standartine
šildymo spirale

papildomos
garantijos

Teiraukitės

papildomos
garantijos

64,90 €

Galia: 3,3 kW.

Instant Digital Pro
vandens šildytuvas

-30%

•  Modernus ir elegantiškas dizainas.
•  Vanduo šyla po kelių sekundžių.
•  Ekranas rodo tikslią temperatūrą.
•  Reguliuojamas srovės stiprumas.
•  Su standartine šildymo spirale.

59,90 €

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Sukiojamas
čiaupas

Galia: 3,3 kW.

Instant
vandens šildytuvas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

•  Greitas vandens iš čiaupo
pašildymas iki 60 °C
temperatūros.
Su standartine
•  Temperatūros reguliavimas.
šildymo spirale
•  Su standartine šildymo spirale.

49,90 €

Galia: 3 kW.

8 5 211 1003
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

Nicer Dicer Quick
pjaustyklė

Chef Silicone
puodkėlė 2 vnt.
Minkštas audinys - papildoma
apsauga nuo karščio
9,90 €

Brava Nicer Dicer
pjaustyklė
• Puikiai tinka salotoms!
• Taip pat pjaustykite maistą
dviejų dydžių lazdelėmis ir ruoškite
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).

Brava Chop Express
pjaustyklė

• Pjaustyklė turi 3 skirtingus ašmenis
įvairiems pjaustymo būdams.
• Formuokite sveikesnius mitybos
įpročius.
• Lengvai tvirtinama prie paviršiaus su
specialiais siurbtukais.

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

akaronai
Daržovių tmvaikams!
patiks ne

68
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9,90 €

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

Plonais
griežinėliais

Lazdelėmis ar
skiltelėmis

Brava 4in1
česnakų pjaustyklė
• Jokių likučių –
česnakas nelimpa prie
pjaustyklės ašmenų.
• Kubeliai nesulimpa –
pjaustykite česnakus
tiesiai į gaminamą
maistą.
Speciali
kaina

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

Ų
10 MET

Brava Shake-It 5in1
daugiafunkcis įrankis
• 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.

Kubeliais

10,00 €

Brava Spiralizer
pjaustyklė

14,90 €

• 5 būdai pjaustyti
ingredientus, 3 skirtingi
aštrūs ašmenys.
• Supjaustytus ingredientus
patogu laikyti
kompaktiškoje talpykloje
su sandariu dangteliu.

29,90 €

19,90 €

SPECIALI
KAINA

Patogu tarkuoti

14,90 €

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

TV

HITAS

-10€
Tik iki
09 30 d.

3 skirtingi ašmenys
19,90 €

29,90 €

15,90 €

19,90 €

8 5 211 1003
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

Brava sulankstomas
garinimo indas

Chef Power
peilių rinkinys

• Ruoškite maistą garuose,
virkite ar nukoškite.
• Reguliuojamas skersmuo,
tinka 16–24 cm skersmens
puodams ar troškintuvėms.
• Kojelės padengtos silikonu,
todėl nebraižo indų.

• Komplekte yra peiliai su
nerūdijančiojo plieno ašmenimis:
šefo, santoku, filė, universalus ir
4 kepsnių, taip pat žirklės.
• 4 stovo angos yra su keraminiais
galąstuvais.

-15%

Brava Extreme
galąstuvo ir peilių komplektas

Brava Extreme
galąstuvas

• Galąstuvas tinka beveik visų rūšių
ašmenims: pagamintiems iš metalų
lydinių, anglinio arba nerūdijančiojo
plieno.
• 3 peilių rinkinys pravers kasdieniams
maisto ruošimo darbams:
universalus – 11 cm, pomidorų –
11,5 cm, pjaustymo – 9 cm.
• Galąstuvas prie paviršiaus prisitvirtina
vakuuminiu siurbtuku.

• Galąskite ne tik virtuvės peilius, bet
ir smulkintuvų ar trintuvų ašmenis,
medžioklinius, sportinius peilius.
• Tinka ašmenims iš metalų lydinių,
anglinio ir nerūdijančiojo plieno.
• Saugus ir patogus galandimo
prietaisas – galima galąsti
viena ranka.
• Kompaktiškas.

Itin aštrūs
os
ang vais
Peilių
u
t
ąs
su gal

29,90 €

14,90 €

25,52 €

BRAVA PRO – tai nauja DELIMANO įrankių linija. Nerūdijantysis

plienas užtikrina aukštus higienos standartus ir atrodo stilingai.
Klasikinio dizaino, lygaus paviršiaus, patogūs naudoti įrankiai yra
papuošti oranžinėmis DELIMANO spalvos detalėmis. Suteikite savo
virtuvei profesionalumo, pasitelkdami šiuos kokybiškus įrankius.
1

2

3

4

5

6

7

9

39,90 €

Brava virtuviniai rankšluosčiai
• 100 % medvilnės.
• Puikiai sugeria drėgmę.
• Komplekte –
2 rankšluosčiai.

10

8

Matmenys: 40 x 60 cm.

3,90 €
11

Plakimo
šluotelė

1

3,90 €
7

Mentelė

3,90 €
70

Samtis

2

3

4,90 €
8

Makaronų
šaukštas

3,90 €

www.delimano.lt

Mėsos
šakutė

3,90 €
9

4

Bulvių
5 Didelis
šaukštas
grūstuvas

Mažas
koštuvas Ø 8 cm

2,90 €

3,90 €

3,90 €
10

Brava
pjaustymo lentelių komplektas
• Skirtingos spalvos ir skirtukai leidžia
greitai atskirti, kokiam maistui skirta
lentelė.
• Specialus stovas su neslystančiu
pagrindu.
• Lenteles galima plauti indaplovėje.

Brava medinė lentelė

6

Kiaurasamtis

3,90 €

Didelis
koštuvas Ø 18 cm

4,90 €

19,90 €

11

4 lentelės!
Rinkinyje net

• Iš 100 % buko medienos, todėl yra
tvirta, patvari ir tarnaus ilgus metus.
• Su grioveliais skysčiui surinkti, kad
stalo ar spintelės paviršius išliktų
sausas ir švarus.
Matmenys: 36 x 25 cm
Matmenys: 30 x 20 cm.

Tarka

3,90 €

nuo

10,90 €

24,90 €

8 5 211 1003

71

Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

7 dalių rinkinys

ADRIANO‘S
ULTIMATE indų
rinkinys

Išskirtinė kokybė
Profesionalūs rezultatai

Deimantų
ir titano
dalelės

Pergalingoms
ėje
akimirkoms virtuv
uri

Teiraukitės

papildomos
garantijos

net
Indus, kurienkenų,
ra
ių
n
plastiki ti orkaitėje
galima naudo

Stone Legend Copperlux
puodai ir keptuvės

-40%
puodams

-40%
puodams

5
2

NESVYLA

4

1 Adriano’s Ultimate karščiui

atspari aukšta keptuvė Ø 26 cm
2 Adriano’s Ultimate
troškintuvė Ø 26 cm
3 Adriano’s Ultimate
keptuvė Ø 24 cm
4 Adriano’s Ultimate

puodas Ø 20 cm
5 Adriano’s Ultimate
dangtis Ø 20 cm
6 Adriano’s Ultimate
ovali kepimo forma
Atspari
braiŽymuisi

72
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Lengva
valyti

2

6

Teiraukitės

papildomos
garantijos

39,90 €
29,90 €
24,90 €

ATSPARŪS
ĮBRĖŽIMAMS

ADRIANO‘S
ULTIMATE
AROMA dangtis
Su rankena
aromatingam
skysčiui

GALIMA PLAUTI
INDAPLOVĖJE

LENGVAI
VALOMI

Ø 20 cm,
1 Puodas
24 cm, 26 cm, 28 cm

1
3

VISŲ RŪŠIŲ
VIRYKLĖMS

Keptuvė

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

nuo 29,90

nuo 17,94
nuo

3 Dangtis Ø 20 cm, 24 cm,

€

€

8 Aukšta keptuvė

29,90 €

9 Ovali kepimo forma
su dangčiu

59,90 €

COOKER keptuvė
10 DRY
su dangčiu Ø 26 cm

39,90 €
24,90 €

Ø 26 cm

19,90 €

nuo 9,90

26 cm, 28 cm

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

€

4 Prikaistuvis
11,94 €
Ø 16 cm

19,90 €

11 Troškintuvė
Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm

nuo

5 Kepimo forma

34,90 €

12 Kavinukas
350 ml, 650 ml

nuo 8,90

6 Kvadratinė kepimo
forma 27 x 27 cm

44,90 €

keptuvė
13 Grill
27 x 27 cm

7 Blynų keptuvė Ø 24 cm

19,90 €

40 x 25 cm

€

34,90 €

29,90 €

17,94 €

3
8

7,90 €
44,90 €

Nelimpa

16,90 €

Adriano’s Ultimate
indų rinkinys 194,30 €

1
5

13

11

2

9
12

6

10

4

7
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Virtuvė

Malonumas gaminti kasdien

Stone Legend Copperlux Duplex
keptuvė Ø 24 cm

NAUJIENA

• Galite naudoti keliais
būdais – kaip atskiras
keptuves arba indą
maistui žemame slėgyje
ruošti.
• Sulaikomas karštis, todėl
maistas kepa greičiau.
• Maistas išlieka sultingas
ir aromatingas.
• Labai patogu vartyti
maistą – tiesiog
apverskite indą.
• Padengtos nesvylančia
„Quantanium“ danga.
• Kvapai sulaikomi indo
viduje, todėl nesklinda po
visus namus.

-50%

• Patvarus, lengvai valomas,
tinka visoms viryklėms.
• Įkaista vos padėjus ant įjungtos viryklės.
• Atsparus įbrėžimams.
• Vidus padengtas nelimpančia
„Quantanium Real Stone“ danga.

27,99 €

Primissima
Puodas
Ø 20 cm

SPECIALI
KAINA

74
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Ų
10 MET

19,90 €

21,90 €

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

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Gourmet
stalo įrankių rinkinys

NAUJIENA

Šie elegantiški įrankiai
sujungia minimalistinį
dizainą, patvarumą ir
nerūdijančiojo plieno
kokybę. 24 dalių rinkinį
sudaro: 6 šakutės, 6 peiliai,
6 šaukštai ir 6 šaukšteliai.

Primissima

Ų
10 MET

Dangtis

7,90 €

Prikaistuvis

14,90 €

Ø 20 cm

10,00 €

• Kiaušiniai išverda be
lukšto, todėl jokio vargo
ir netvarkos virtuvėje
juos lupant.
• Lengva prižiūrėti, galima
plauti indaplovėje.
• Iš silikono, be BPA.

SPECIALI
KAINA

10,00 €

Galia: 360 W.

29,90 €

Keptuvė Ø 20 cm

Egglettes kiaušinių
virimo formelės

Komplekte yra
4 formelės

Stone Legend Flamenco
puodas su dangčiu Ø 28 cm

15,90 €

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Greita – vienu metu išvirkite
daugiausia 7 kiaušinius.
• Ne tik kiaušiniams – tinka ir
mažoms daržovėms, ryžiams,
kitokioms kruopoms.
• Kompaktiškas prietaisas – mažas,
užima nedaug vietos virtuvėje.

49,90 €

55,98 €

Utile Egg Master Pro
daugiafunkcis virtuvas

10,00 €

Ø 16 cm

Skersmuo: 20 cm.
Galia: 800 W.

29,90 €

89,90 €

Rinkinys 6-iems
asmenims
8 5 211 1003
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Virtuvė
Kitchen Robot
virtuvinis kombainas

Pasiruoškite lengvam ir itin patogiam
maisto gaminimui su šiuo daugiafunkciu NAUJIENA
virtuviniu kombainu!

• Net 6 greičio lygiai ir
pulsavimo funkcija.
• Galingas 1000 W variklis
leis lengvai plakti ir maišyti
net itin tirštą tešlą.
• 4,5 litro talpos dubuo iš
nerūdijančiojo plieno.
• Su priedais ne tik
sumalsite mėsą,
pagaminsite gardžių
makaronų, supjaustysite
ir sutarkuosite daržoves,
bet taip pat paruošite
sausainių tešlą.

Vienas stilingas
prietaisas visoms
užduotims!

Papildomai galite įsigyti

Stiklinis
trintuvo indas
1,5 L

76
76

Mėsmalės ir
dešrelių
gaminimo
priedai

29,90 €

49,90 €

Pjaustymo ir
tarkavimo
priedai

Makaronų ir
sausainių
gaminimo
priedai

29,90 €

19,90 €

www.delimano.lt
www.club5.lt

149,90 €

APSILANKYKITE MŪSŲ PARDUOTUVĖSE:
VILNIUJE
DORMEO HOME
Saltoniškių g. 9
(PLC „Panorama“)
I–VI 10–22 val.
VII 10–21 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
Ateities g. 91
(PC „Mandarinas“)
I–VI 10–21 val.
VII 10–19 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
Ozo g. 18
(PPC „Ozas“)
I–VI 10–22 val.
VII 10–21 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
Vikingų g. 3
(Nordika PS)
I–VII 10–21 val.

VILNIUJE
DORMEO
Ozo g. 25
(PPC „Akropolis“,
prieš „Ermitažo“ kasas)
I–VII 10–22 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
P. Lukšio g. 23
(„Ogmios miestas“)
I–VI 10–20 val.
VII 10–18 val.

KAUNE
TOP SHOP
Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)
I–VII 10–21 val.

KAUNE
TOP SHOP
K. Baršausko g. 66A
(PPC „Molas“)
I–VII 10–21 val.

KAUNE
TOP SHOP
Karaliaus
Mindaugo pr. 49
(PPC „Akropolis“)
I–VII 10–21 val.

KLAIPĖDOJE
TOP SHOP
Šilutės pl. 35
(PC „Banginis“)
I–VII 10–20 val.

KLAIPĖDOJE
DORMEO
Taikos pr. 61
(PPC „Akropolis“)
I–VII 10–20 val.

MARIJAMPOLĖJE
TOP SHOP
V. Kudirkos g. 3
(PC „MAXIMA“)
I–VI 10–20 val.
VII 10–19 val.

ŠIAULIUOSE
TOP SHOP
Aido g. 8
(PPC „Akropolis“)
I–VII 10–21 val.

ŠIAULIUOSE
TOP SHOP
Tilžės g. 109
(PC „Saulės miestas“)
I–VII 10–21 val.

PANEVĖŽYJE
TOP SHOP
Savitiškio g. 61
(PC „Ryo“)
I–VII 10–21 val.

Utenoje
TOP SHOP
J. Basanavičiaus g. 52
(PC „Senukai“)
I–V 10–19 val.
VI 9–16 val.
VII 9–14 val.

MAŽEIKIUOSE
TOP SHOP
Sedos g. 18
(PC „IKI”)
I-V 10-19 val.
VI 10-17 val.
VII 10-16 val.

ALYTUJE
TOP SHOP
Santaikos g. 34G
(PC „MAXIMA”)
I-VII 10-20 val.

Laukiame Jūsų
parduotuvėse

Nuoširdžiai, TOP SHOP kolektyvas

8 5 211 1003
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10
gimtadienis

Spindi dar ryškiau

METŲ

PREMIUM

narystė

•

•

•

Mylimi „Penkių žvaigždučių“
klubo nariai,

•

savo ir įmonės vardu sveikinu Jus visus su jubiliejiniu, 10-uoju, „Penkių žvaigždučių“ klubo
gimtadieniu!
Nuo pat klubo atsiradimo kėlėme tikslą būti išskirtinių klientų klubu, todėl nuolatos keitėmės
ir tobulėjome, suteikdami Jums išskirtinį aptarnavimo ir apsipirkimo malonumą, specialius,
tik Jums skirtus pasiūlymus, paslaugas ir ypatingas „Penkių žvaigždučių“ klubo partnerių
privilegijas. Pažadame Jums, kad nesustosime ir stengsimės dėl Jūsų dar labiau nei vakar, nes
Jūs visada buvote, esate ir būsite mūsų įmonės svarbiausia dalis.
Gerbiami klubo nariai, 10-ojo gimtadienio proga laukite staigmenų ir siurprizų mūsų
parduotuvėse, pirkdami internetu, telefonu arba iš katalogo.

•

15 % gimtadienio nuolaidos
kuponas. Nuolaidos sumuojamos.
Galioja gimtadienio mėnesį*.
EXCLUSIVE nariams – du kuponai.
10 % nuolaidos kuponas kitam
apsipirkimui. Nuolaidos sumuojamos.
Galioja 30 dienų nuo narystės
pradžios*.
5 % asmeninė nuolaida
kiekvieno pirkimo metu. Nuolaidos
nesumuojamos.
Išskirtinės nuolaidos prekėms.
Ypatingas pasiūlymas tampant
klubo nariu / pratęsiant narystę.

PARTNERIŲ

PASIŪLYMAI:

Varden

Povilas Grigaliūnas,
Telemarketingo ir „Penkių žvaigždučių”
klubo prekės ženklo vadovas

15 %

Nuolaida galioja salonuose pateikus klubo
narystės kortelę. Nuolaida nesumuojama.

Pirkėjo is Pavarden
ko
is
253051 das
6
Galioja
2019 12 iki
31

Galioja
2019 12 iki
31

PREMIUM

EXCLUSIVE

narystės Klube
trukmė

narystės Klube
trukmė

39,90 €

24,90 €

Narystė Klube prasideda nuo Klubo narystės kortelės užsakymo dienos.
Metų narystės pratęsimo Klube kaina – 19,90 €, dvejų metų – 29,90 €.

10 %

nuolaida

30 %

nuolaida

DAR NESATE ,,PENKIŲ
ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARYS?

narystė

Varden

Pirkėjo is Pavarden
ko
is
253051 das
6

Išskirtiniai pasiūlymai

Dar sykį norime Jums visiems ištarti tą lietuvišką gražų žodį AČIŪ!

EXCLUSIVE

nuolaida

20 %

3,5 ct/l

20 %

nuolaida
degalams

plovyklos
paslaugoms

10
%
siuvimo

paslaugoms*

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

Išskirtiniai
pasiūlymai
K|ilnojamojo ir nekilnojamojo
turto draudimui*

33 nakvynių
nakvynių SPA
SPA poilsis
poilsis Druskininkuose!
Druskininkuose!
DABAR TAMPANTIEMS NARIU

Riešinis
kraujospūdžio
matuoklis
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www.club5.lt

1€

Išskirtinis
Išskirtinispoilsio
poilsiopasiūlymas
pasiūlymasTIK
TIKCLUB
CLUB55nariams
nariams

PUIKUS PASIŪLYMAS!
„BEST
„BESTBALTIC
BALTICHotel
HotelDruskininkai
DruskininkaiCentral“
Central“Jūsų
Jūsųlaukia:
laukia:
33nakvynės
nakvynėsDVIEM
DVIEM++PUSRYČIAI
PUSRYČIAIirirPIETŪS
PIETŪSarba
arbaVAKARIENĖ;
VAKARIENĖ;
Apsilankymas
Apsilankymassūkurinės
sūkurinėsvonios
voniosirirpirčių
pirčiųkomplekse;
komplekse;
Kelialapis
Kelialapisgalioja
galiojaVISOMIS
VISOMISSAVAITĖS
SAVAITĖSDIENOMIS
DIENOMISnet
netiki
iki2019.12.23.
2019.12.23.
Poilsį
Poilsįįsigykite:
įsigykite:www.club5.noriunoriunoriu.lt
www.club5.noriunoriunoriu.lt

Įprasta
prekės kaina:

49,90 €

•

149€
149€

Turite
Turiteklausimų?
klausimų?Tel.
Tel.nr.:
nr.:+3706
+3706300
3007111
7111

8 5 211 1003
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-35€

Yin&Yan
patalynės užvalkalai
• Pasiūti iš 100 % medvilnės satino.
• Užvalkalų pusės skirtingos, todėl galima sukurti
4 derinius ir kasryt lovą pakloti kitaip.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

Komplekte yra
ir paklodė!

Matmenys:
viengulis – 140 x 200 cm, 50 x 70 cm,
1 paklodė – 160 x 250 cm;
dvigulis – 200 x 200 cm, 2 vnt.
50 x 70 cm, 1 paklodė – 220 x 250 cm.

nuo

64,90 €

nuo

29,90 €

60°C

medvilnės
satinas

Gera vieta pirkti!
8 5 211 1003

Parduotuvėse

www.topshop.lt

