
Daugiau 13 psl.

3IN1

-50 %

Pasiūlymai galioja iki 2020 01 018 5 211 1011www.topshop.lt

šIldomasis masažuoklIs
Daugiau 5 psl.

WaRM HUG
paGalvė Ir užklotas

-50 %
Daugiau 3 psl.

didžIajame 
kalėdų 
žaidime.

dalYVauKItE

-25 €

Daugiau 10 psl.

ŠVenčIų stEbuKlas. kiEKViENaM.



Mieli klubo nariai,
Mieli klientai,

kalėdinių dovanų rūpesčius galite drąsiai 
patikėti mums. Pavartykite šį naują kalė-
dinį katalogą ir, neabejoju – rasite dovanų 
idėjų ir patiems mažiausiems, ir didžiau-
siems. Nuo žaislų iki šildomųjų masažuo-
klių, nuo pagalvių iki šiltų žieminių batų. 
Kiekvienam skoniui ir poreikiui!

Kai visi pametę galvas gaiš savo brangų 
laiką lakstydami po parduotuves ir jau-
dindamiesi dėl eilių ilgumo, Jūs galėsi-
te ramiai mėgautis šventiniu šurmuliu ir 
patirti švenčių laukimo jaukumą, nes do-
vanomis jau būsite pasirūpinę iš anksto. 
Beliks jas gražiai supakuoti ir padėti po 
Kalėdų eglute!
Rūpindamiesi Jumis paruošėme daug 
nuolaidų, naujienų, dovanų idėjų ir kitų 
puikių pasiūlymų, kuriuos rasite katalo-
ge. Beje, su kiekvienu pirkiniu dalyvausite 
ŽAIDIME, kuriame galėsite laimėti šaunių 
prizų! Nepraleiskite tokios progos!

Tad nuoširdžiai sveikinu Jus artėjančių 
švenčių proga ir noriu palinkėti, kad ras-
tumėte laiko sau ir savo artimiesiems. Te-
gul šį tamsų ir šaltą žiemos laikotarpį Jus 
lydi gera nuotaika ir džiaugsmas, o šiais 
turtais nepamirškite pasidalyti su aplin-
kiniais!

Smagių, šiltų ir dosnių 
artėjančių švenčių linkėdama,
Rūta Vaičiulienė
Spaudos projektų specialistė

P. S. Ar pastebėjote, kad atsinaujino mūsų 
TOP SHOP katalogo dizainas? Tikiuosi, jis 
patiks Jums taip pat kaip ir man!

T U R I N Y S

Taip vaizduojama sumažinta kaina, čia 
nubraukta kaina yra įprasta UAB „Stu-
dio moderna“ taikoma prekės kaina, 
nenubraukta – kaina po taikomos nuo-
laidos.

1990€ 
 2490€

1990€ 

KAINŲ VAIZDAVIMAS

100% GARANTIJA
Perkant telefonu ar internetu suteikiama 14 dienų pinigų 
grąžinimo garantija. Jei nesate visiškai patenkintas pirki-
niu, atsiųskite jį atgal ir atgaukite sumokėtus pinigus.

4 psl.

16 psl.

34 psl.

44 psl.

48 psl.

52 psl.

56 psl.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

SVEIKATA, GROŽIS IR SPORTAS

AVA LY N Ė  I R  L A I S VA L A I K I S

„PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBAS

K A L Ė D I N I A I  PA S I Ū LY M A I

N A M A I

V I R T U V Ė

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

Mėlynomis kainomis pažymėti specia-
lūs pasiūlymai mūsų „Penkių žvaigž-
dučių“ klubo nariams.

Mes Jums paruošėme specialų 
siurprizą – dovanojame 

nepakartojamą galimybę laimėti 
vieną iš mūsų populiariausių 
prekių. Viskas, ką jums reikia 

padaryti:

1. Skambinkite 8 5 211 1011 ir 
užsisakykite iš šio Kalėdų 
katalogo, apsipirkite bet 

kurioje mūsų parduotuvėje 
arba internetu. Su kiekvienu 

užsakymu mes Jus 
užregistruosime žaidime.
2. Kuo daugiau užsakymų 

pateiksite, tuo didesnė 
galimybė laimėti.

Žaidimas vyks 2019 11 04–
2019 11 30. Žaidimo nugalėtojus 

paskelbsime www.topshop.lt.
Žaidimo taisykles rasite 

www.topshop.lt

Sveiki! Malonu susipažinti. Aš 
labai mėgstu žiemą, sniegą 
ir Kalėdas. Tikiu, kad šiame 

kataloge rasite ypatingų 
dovanų idėjų. 
Tad pirmyn!

didžIajame 
kalėdų žaidime.

sU džIaugsMu 
kvIečIU dalYVautI

nedelskite, nes žaidimas 
VYks tik IKI 2019 m. 

lapKRičIo 30 d.

Sėkmės!

3
nUtrIbullet

trINtUVas

3
kaRšto oro 
Gruzdintuvė

50
 

liGht 2IN1 
loVatiEsė 

220 x 240 cM

1
FrEsH prIMa 

čIUžINys

50
lUna aNatoMIc

paGalvė 
30 x 50 cM

DIDYSIS KALĖDŲ ŽAIDIMAS! 

8 5 211 1011 3



Minko

Plaka

Maišo

www.topshop.lt 8 5 211 10114 5

kitcHen Robotvirtuvinis kombainas
Sukurtas profesionaliems rezultatams, tačiau už 
prieinamą kainą. Taps pagrindiniu jūsų virtuvės prietaisu!

• Plakimo antgaliai juda elipsės forma ir itin gerai išmaišo 
ingredientus.

• 1000 W variklis, 6 greičiai ir pulsavimo funkcija.
• 4,5 l talpos nerūdijančiojo plieno 

dubuo.
• Pridedami 3 antgaliai.
• Su priedais ne tik sumalsite mėsą, 

pagaminsite gardžių makaronų, 
supjaustysite ir sutarkuosite daržoves, 
bet taip pat paruošite sausainių tešlą.

WaRM HUG pagalvė ir užklotas
Patys jaukiausi pagalvė ir užklotas, 
prie kurių jums teko priglusti! Viena 
pusė išausta prabangiais reljefiniais 
raštais, galite pasirinkti iš 5 žavių 
spalvų. Komplektas pasiūtas iš 
nepaprastai švelnios medžiagos, 
baltoji pusė primena dirbtinį kailį. 
Užklotas yra su spaudėmis, kad 
galėtumėte patogiau apsigaubti. 

Pagalvė: 40 x 40 cm. 
Užklotas: 130 x 190 cm arba 200 x 200 cm.

SkAIčiuS rIbotAS!
12990€Įprasta kaina: 14990€

SkAIčiuS rIbotAS!

nUo2495€
Įprasta kaina: nuo 4990€

-20 €

-50 %
Mėsai ir 

dešrelėms
Makaronams ir 

sausainiams
Pjaustymui ir 

tarkavimui
Trintuvo  

indas

tEiRAuKItĖS PRiEDŲ
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WaRM HUG chalatas
Jūs nusipelnėte prabangos 

ir nepriekaištingo komforto! 
Chalatas pasiūtas iš ypač švelnios 
ir lengvos medžiagos, todėl tikrai 

taps mėgstamiausiu drabužiu, 
kurį norėsite visada vilkėti jaukiai 

leisdami laiką namuose.

Galite pasirinkti iš 4 spalvų ir skirtingų dydžių. 
Peržiūrėkite žaismingus WARM HUG KIDS 

vaikiškus chalatus 9 psl.

šIldomasis užklotas
Šiuo kalėdiniu laikotarpiu gaukite dovaną,  
pirkdami bet kurį DORMEO čiužinį.

Nepaprastai švelnus ir jaukus šildomasis užklotas, su kuriuo 
tikrai pamiršite stingdantį šaltį! Tolygiai paskirsto šilumą, 
yra 3 šildymo lygiai. Viena pusė padengta baltu dirbtiniu 
kailiu, kita – papildyta medvilne. Reguliatorių galima nuimti, 
yra apsauga nuo perkaitimo, tad užklotą naudoti saugu ir 
paprasta. Galima skalbti skalbimo mašinoje.

Matmenys: 140 x 200 cm. 
Raskite jums tinkamiausią DORMEO čiužinį. Žiūrėkite 18–21 p.

* Pasiūlymas negalioja perkant Baby vaikišką čiužinį.

SkAIčiuS rIbotAS!
nUo1974€Įprasta kaina: nuo 3290€

-40 % doVanos
VeRtė
8990€

peRKaNt bet kURĮ
 

ČIUŽINĮ – doVana
ŠIldomasis 
uŽklotas



Nepaprastai minkšti ir švelnūs 
vaikiški chalatai, puikiai tinkantys 
susisupti po vonios maudynių! 
Vaikams tikrai patiks žaismingos 
kačiukų ausytės.

Galite pasirinkti iš 2 spalvų.

ŠvIečiA tAMsoje

WaRM HUG kids chalatas

Pagalvės ir užkloto vaikiška versija 
yra rožinės arba melsvos spalvos 
ir su tamsoje šviečiančiomis 
žvaigždėmis. Šviečiantys dažai yra 
saugūs ir netoksiški.

Matmenys:  
130 x 190 cm, 37 x 37 cm.

WaRM HUG kids pagalvė ir užklotas

8 5 211 1011 9www.topshop.lt8

maGic pad 
šViEčIantI 

piEšIMo lenta
Tegul vaikų Kalėdos sušvinta 

visomis spalvomis su MAGIC PAD! 
Tai piešimo lenta, kuri skatina 

mažųjų kūrybiškumą ir dovanoja 
ilgas valandas linksmybių. 

Pridedami 3 dvipusiai neoniniai 
flomasteriai ir 30 trafaretų, su 

kuriais galima piešti, mokytis ir 
smagiai leisti laiką.

Taip pat galite įsigyti:  
MEGA rinkinį dar didesniam džiaugsmui!

40 %

50 %

SkAIčiuS rIbotAS!
1494€Įprasta kaina: 2490€ 1794€

Įprasta kaina 2990€

2495€
Įprasta kaina: 4990€

-40 %
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sUtaupyKItE

25 €
sUtaupyKItE

30 €

stoNE leGenD coppErlUx ovali kepimo forma su dangčiu
Tegul Kalėdų skonis tampa magiškas pasitelkus 

COPPERLUX ovalią kepimo formą. Praktiška talpi kepimo 
forma, kurioje paruošite gardžius valgius gausiai šeimai! 

Puikiai tinka virti, kepti, troškinti ir net patiekti maistą. 
Indo išorė padengta emaliu, o vidus – danga su akmens 

masės ir vario dalelėmis. Itin patvari, nesibraižo ir nesvyla.

Dydis: 52 x 30 x 41 cm. 6 litrų talpos indas  
puikiai tinka virti, troškinti bei kepti 230 °C temperatūroje.

kaRšto oro Gruzdintuvė
Per šias Kalėdas mėgaukitės mėgstamais 
gruzdintais patiekalais, kuriuose iki 95 % 
mažiau riebalų, kalorijų ir cholesterolio! 
Gruzdinant karštu oru maisto išorė tampa 
traški, o vidus – sultingas. Reguliuojama 
temperatūra, 2,5 l talpos indas, laikmatis ir 
automatinis išsijungimas. Sveika, saugu ir 
ypač paprasta naudoti!

Taip pat galite įsigyti: žemą gruzdintuvės indą,  
groteles ir juodos spalvos gruzdintuvę.

GRUZDINTAs MAistAS bE SĄŽiNĖS GRAuŽiMo!6 L tALpA – PAKAKs vISAi šeIMAi!

SkAIčiuS rIbotAS!
3490€Įprasta kaina: 5990€

SkAIčiuS rIbotAS!

6990€
Įprasta kaina: 9990€
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-50 %

3IN1 šildomasis masažuoklis
Tegul šventinis laikotarpis tampa dar 
malonesnis! Pasirinkite iš 3 funkcijų – 
vibracijų masažo, šilumos arba 
taškinio masažo. Įkiškite pėdas į jaukų 
masažuoklį arba nuimkite viršutinę dalį 
ir masažuokite nugarą, kaklą ar kitą 
kūno dalį. Naujos stilingos spalvos.

2IN1 aiRpRo plaukų džiovintuvas
Modernus džiovintuvas, su kuriuo 

plaukus išdžiovinsite gerokai 
greičiau. Naudokite kaip įprastą 
džiovintuvą arba pasukite žiedą 

ir džiovinkite plaukus sruogomis 
iš abiejų pusių. Jonizuota oro 

srovė užtikrina glotnius, blizgius ir 
tvarkingai atrodančius plaukus.

PALEPINkiTe vISĄ KŪNĄ!

PasukiteĮPRAstAS 
DŽiovINIMAS

DŽiovINIMAS 
SRUoGoMIS

NAUjA iŠSkiRtINĖ tECHNoLoGIJA!

SkAIčiuS rIbotAS!

3245€
Įprasta kaina: 6490€

SkAIčiuS rIbotAS!
2995€Įprasta kaina: 5990€

-50 %
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-50 %

jaI

jam

Nuostabūs žieminiai batai, kurie 
užtikrina, kad pėdos išliks šiltos 
ir sausos bet kokiu oru – lyjant 
lietui, sningant ar spaudžiant 
šaltukui. Naujo dizaino lenktas 
padas iš patobulintų medžiagų ir 
„Memory“ medžiagos vidpadžiai 
apgaubia švelnumu kiekvieną 
žingsnį. Neslystantis padas suteikia 
saugumo, o dirbtinio kailio vidus – 
papildomo komforto.

Ilgaauliai

Žemaauliai

AVĖKItE DViEM bŪDAis

690€

plIUšINIs žaislas
Susipažinkite su naujuoju kalėdiniu 

žaislu! Jam labai patinka žiema, 
žaidimai ir ledai. Jo mėgstamiausias 

užsiėmimas – saugoti vaikus nuo 
blogų sapnų. Mėgstamiausia šventė – 

žinoma, Kalėdos!

Aukštis: 30cm.

SkAIčiuS rIbotAS!

1290€

SMULKIŲ DovANĖLIŲ iDĖJoS
Šiltos kojinės ir šildyklė, 
kalėdinės žvakės, namų 
kvapai ir minkšta žvaigždės 
formos pagalvėlė.

SkAIčiuS rIbotAS!

4495€
Įprasta kaina: 8990€

490€

990€
Įprasta kaina: 1490€

792€
Įprasta kaina: 990€

-5 €

-20 %

trENd sportY žieminiai batai
comfort vyriški  žieminiai batai

Dydžiai: 36–46.



IŠBANDYMO

NAKTŲ
30

garantija*

IŠBANDYMO

NAKTŲ
60

garantija*

NEMOKAMAS 
seno čiužinio 
IŠVEŽIMAS 

D O R M E O  č i u ž i n i ų  p a s l a u g o s
15 metų garantija čiužinio pagrindui
Ši garantija taikoma čiužinio pagrindą sudarančioms medžiagoms. Užtikriname, kad 
laikantis naudojimo instrukcijų DORMEO čiužinys jums tarnaus šiuos ilgus metus. 
Pastaba. ALOE VERA ir ALOE VERA PLUS čiužiniams taikoma 10 metų garantija, SIENA čiužiniams – 
6 metų, BABY čiužiniams – 12 metų 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
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.

Clip Flex grotelėsCompact Flex grotelės

Tinka DORMEO Mamut, 
Dolce Premium ir Dolce 
lovoms.

Yra įvairių matmenų.

Tinka DORMEO Mamut ir 
kitoms lovoms su bėgiais 
išsilgai visą lovos rėmą.

Yra įvairių matmenų.

2 METŲ
G

A
R A

N
T I J A

nuo 5490 €nuo 8490 €

Mamut lova
• Minimalistinis dizainas tinka 

kiekvienam interjerui.
• Reguliuojamas gylis pagal 

čiužinio aukštį.

Yra įvairių matmenų.

Pasirinkite iš dviejų spalvų:
šviesaus ąžuolo ir baltos

Dolce Premium 
lova
• Rėmas aptrauktas 

aukštos kokybės 
tamsiai pilkos spalvos 
apmušalais.

• Itin lengvai surenkama.

Yra įvairių matmenų.

Pagaminta 
ES

Pagaminta 
ES

Dygsniuotas

www.dormeo.lt 8 5 211 101116 17

Geras nakties lygiai toks pat svarbus žmogui kaip 
sveika mityba ir fizinis aktyvumas. Tad mes Jums 
padėsime rasti tinkamiausią čiužinį, minkščiausią 

antklodę ir švelniausius Jūsų odai patalynės 
užvalkalus. Pasirūpinkite savo sveiku miegu ir jaukia 

miegamojo aplinka, kuri kasdien garantuos pačią 
geriausią nuotaiką ir energiją visai dienai.

žiemosArtėja ilgiausios

naktys!N A M A I

nuo17990 €

nuo 39990 €



AIR+ Select čiužinys
• „Memory“ medžiagos komfortas. 
• Apdovanota „Octaspring®“ inovacija.
• Itin švelnus modalo pluoštas. 
• 3D prisitaikymas prie visų miego pozicijų.
• Patobulintas oro laidumas. 
• Apsauga nuo bakterijų ir dulkių erkučių.

1
2

3
4

5

6

7

8

9

TOBULAI PRISITAIKO
PRIE JŪSŲ

1
1

2
2

3
�
�

4 3 cm „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

3 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

3 cm „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

5
6

7
8
9

2 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

8 cm „Pocket“ spyruoklių sluoksnis

3 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale

1 cm „Formacell“ medžiagos sluoksnis

2 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

2 cm storio „Memory“ medžiagos sluoksnis čiužinio užvalkale

Minkštesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

S formos „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

Kietesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

aukštis 
27 cm

aukštis 
20 cm

*Yra įvairių matmenų.

nuo 49990 €* 

15 METŲ

G
A

R A
N

T I J A

iMemory S Plus čiužinys
• 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
2

�

�

nuo 32990 €* 

2 cm

1

2

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI

*Yra įvairių matmenų.

KOMFORTAS, 
SUKURTAS JUMS

DOVANAŠILDOMASIS UŽKLOTAS
daugiau 

7 psl.

DOVANA
ŠILDOMASIS 

UŽKLOTAS
daugiau 

7 psl.

N A M A I
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Fresh Prima čiužinys
• „Re-Vitalize“ medžiaga gali padėti pagerinti miego  

kokybę, atsipalaiduoti ir puikiai pailsėti kiekvieną 
naktį.

• „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis puikiai prisitaiko 
prie kūno formų ir palaiko gaivią bei sausą miego 
aplinką visą naktį.

• 3 komforto zonos.
• Nusegamas ir skalbiamas užvalkalas papildytas 

„CleanEffect®“ medžiaga, saugančia nuo dulkių 
erkučių, bakterijų ir nemalonių kvapų.

nuo 29990 € 10 cm
2 cm 3 cm2 cm

aukštis 
18 cm

aukštis 
18 cm

1 1

2 2
�
�

2 cm storio „Memory“ medžiagos  
sluoksnis čiužinio užvalkale
3 cm „Ecocell®“ medžiagos
3 cm „Octaspring®“ skyruoklių
10 cm „Ecocell®“ medžiagos

16 cm „Ecocell®“ medžiagos 
sluoksnis
2 cm storio „Memory“ 
medžiagos sluoksnis čiužinio 
užvalkale, užvalkalas 
impregnuotas alavijų ekstraktu.

2

�

�

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI

1

1

2

16 cm

Aloe Vera Plus čiužinys
• 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.

nuo 24990 € 

Yra įvairių matmenų. Yra įvairių matmenų.

SANDRA PANGONYTĖ IR  
PAULIUS VAŠKEVIČIUS 
rekomenduoja:
Be gero, kokybiško miego sunku 
įsivaizduoti ir gerą, kokybišką dieną. 
Daug procesų kūne vyksta miegant. 
Jeigu neišsimiegi kokybiškai, jie 
nevyksta, vadinasi, yra sunkiau 
įsisavinti naują informaciją, atgauti 
jėgas po sunkios dienos ar sumažinti 
streso hormonų lygį.

Nugaroms, 
mėgstančioms tvirtą 

atramą

DOVANA
ŠILDOMASIS 

UŽKLOTAS
daugiau 

7 psl.

DOVANAŠILDOMASIS UŽKLOTAS
daugiau 

7 psl.

N A M A I
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aukštis 
7 cm

nuo 13990 € 
Yra įvairių matmenų. Yra įvairių matmenų.

Memosan Roll Up 3+2 
antčiužinis
• 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 vėdinimą.

• Nusegamas ir skalbiamas  
užvalkalas.

Renew Natura antčiužinis
• Užvalkalas papildytas „Tencel®“ pluoštu, 

reguliuojančiu miego aplinkos temperatūrą ir 
užtikrinančiu malonią gaivą.

• Natūrali „Essential™“ medžiaga užvalkale 
saugo nuo dulkių erkučių,  
bakterijų ir nemalonių  
kvapų.

1

2 3

4 5

1
2
�
�

3 cm „Memory“ medžiagos
„Essential™“ medžiaga
„Tencel®“ pluoštas
Užtrauktukas
Neslystanti apačia5

NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS nuo 8990 € 

Air antčiužinis
• 3 komforto zonos.
• „AirX System“ medžiaga antčiužinio šonuose 

leidžia orui laisvai cirkuliuoti.
• „CleanEffect® medžiaga užvalkale saugo nuo 

dulkių erkučių, bakterijų ir nemalonių kvapų.
• Neslystanti apačia.

 •  
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aukštis 
3 cm

Yra įvairių matmenų.

nuo 9990 €
aukštis 
5 cm3+2

Teiraukitės Memosan Roll Up 5+2 antčiužinio

Teiraukitės ir 6 cm 
aukščio antčiužinio.

DOVANASIENA ANTKLODĖ

DOVANASIENA ANTKLODĖ
DOVANA
SIENA ANTKLODĖ

PuikioS DovANų iDėJoS
peRKaNt 

aNtČIUŽINĮ – 
doVana siENa 
aNtKlodĖ

matmenys: 140 x 200 cm.

N A M A I
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Siena antklodė
• Minkšta, puri ir gerai  

išgarina drėgmę.

Renew Natura antklodė
• Puri ir lengva antklodė jaukiam bei 

gaiviam miegui ištisus metus.

Matmenys:  
140 x 200 cm, 160 x 200 cm, 
200 x 200 cm, 200 x 220 cm.

Air antklodė
• Užvalkalo šonuose esanti „AirX 

System“ medžiaga leidžia orui 
laisvai cirkuliuoti.

Matmenys: 
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.

40°C 60°C

60°C60°C

Onezip antklodė
• Atsekite arba užsekite šoninius antklodės 

užtrauktukus ir reguliuokite šilumos lygį.
• Tinka visiems  

metų laikams.

TIK

Matmenys: 
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.

Matmenys: 
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.

NAUJIENA

Antistresinis užklotas
Šis švelnus antistresinis užklotas apgaubia jūsų 
kūną tarsi kito žmogaus apkabinimas ir gali padėti:

• Greičiau užmigti – jokio neramaus vartymosi nuo 
šono ant šono.

• Giliau miegoti – apgaubdamas papildomu svoriu.
• Miegoti ilgiau – nubusite geriau pailsėję ir kupini 

energijos.
• Jaustis ramiau – atkartodamas kito žmogaus 

apkabinimą.
• Ilsėtis jaukiau ir šilčiau – naudokite kaip antistresinę 

antklodę naktį arba švelnų užklotą dieną.

Svoris: 4,5 kg arba 5,4 kg.
Matmenys: 100 x 150 cm, 120 x 180 cm.

Paslaptis?
Itin švelnaus užkloto vidus 
pripildytas specialių stiklinių 
rutuliukų, kurie suteikia 
užklotui svorio. Užklotas 
dygsniuotas kvadratais, kurie 
paskirsto rutuliukus tolygiai, 
kad šie vienodai apgaubtų 
visą kūną. Rutuliukai yra 
hipoalerginiai, be BPA, nekelia 
triukšmo ir neskleidžia kvapo.

Antistresinis 
užklotas, kuris 

gali padėti 
atsipalaiduoti 

ir geriau 
išsimiegoti!

PA
SUNKINTI RUTULIUKAI V

ID
U

JE
nuo 7990 € 

nuo 4995 €
nuo 9990 €

nuo 2995 €
nuo 5990 €

nuo 3495 €
nuo 6990 €

nuo 2495 €
nuo 4990 €

NAUJIENA

IZODOR IVANOVIČ, fizioterapeutas iš Slovėnijos
„Pasunkintą užklotą rekomenduoju tiems, kuriuos vargina 
stresas, miego problemos, nerimas ir tiems, kuriems sunku 
rasti patogią poziciją, nurimti prieš miegą.“

-50%

-50%

-50 %

-50 %

N A M A I
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Matmenys: 50 x 60 cm, 70 x 80 cm.

Matmenys: 50 x 70 cm.

Yra įvairių 
dydžių.

Matmenys: 30 x 50 cm.

Matmenys: 45 x 65 cm.Matmenys: 50 x 70 cm. Matmenys: 40 x 60 cm.

Matmenys: 90 x 200 cm, 160 x 200 cm, 
180 x 200 cm.

True Evolution pagalvė
• Švelnus užvalkalas.
• Viršutinis ir apatinis „Memory“ medžiagos 

sluoksnis.
• „Octaspring®“ spyruoklės.

Air+ Smart pagalvė
• Galima naudoti dvejopai: kaip klasikinę 

arba kaip bangelės formos pagalvę.
• Pagalvės aukštį  

galima reguliuoti.

ONEZIP Classic pagalvė
•  Pagalvės minkštumą  

galima reguliuoti.

Aloe Vera Classic pagalvė
• Papildyta alavijų ekstraktu, suteikiančiu 

švelnumo pojūtį.

Siena pagalvė
• Orui laidi.

Renew Natura apsauginis 
čiužinio užvalkalas
• Saugo čiužinį nuo dulkių, maisto likučių, 

skysčių.
• Paminkštintas viršus suteikia papildomo 

komforto ir švelnų masažo pojūtį.
• Tinka ne tik čiužiniams, bet ir 

antčiužiniams.

Primavera paklodė
• Prabangi ir švelni.
• Sudėtyje esantis „Tencel®“ pluoštas ir 

medvilnė yra labai švelnūs, laidūs orui ir 
suteikia šilkinio blizgesio. 

• Tinka iki 25 cm aukščio čiužiniams.

Renew Natura Classic 
pagalvė
• Minkšta ir puri.

Renew Natura Anatomic 
pagalvė
• Prisitaiko prie galvos ir kaklo formos.

2 aukščiai: 12 cm arba 16 cm. 
Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.nuo 4990 € 4490 € 3990 €3490 €

3490 €

2990 € 1499 €
2998 €

40°C

40°C

60°C 60°C

60°C

60°C -50 %NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS

nuo 2990 €

NAUJIENA
NAUJIENA

Vieni mėgsta miegoti ant šono, kiti 
lengviau panyra į saldžius sapnus 
tik gulėdami ant pilvo, treti ieško 

aukštos pagalvės. Pas mus rasite platų 
pasirinkimą įvairiausiems poreikiams. 

Jums tereikia išsirinkti ir mėgautis 
geriausiu miegu.

ŽIEMOS

MIEGAS

nuo 1990 €

N A M A I

www.dormeo.lt 8 5 211 101126 27



Patalynės užvalkalų spalvingumas, 
medžiagos švelnumas ir lengva 

jų priežiūra yra ne mažiau svarbi 
miegamojo detalė, garantuojanti 

Jūsų miego kokybę. Be to, patalynės 
užvalkalai padeda greitai ir lengvai 

keisti bei atnaujinti miegamojo interjerą. 
Vakarais su malonumu griūsite į lovą, nes 

Jūsų lauks tik gražiausi sapnai.

JAUKIOS VAKARO
ISTORIJOS

Primavera 
patalynės užvalkalai

Primavera 
patalynės 
užvalkalams

Gala patalynės užvalkalai
• Elegantiški ir prabangūs.
• Malonūs prisiliesti.
• Komplekte yra ir paklodė!

Magic Lights patalynės 
užvalkalai
• 100 % medvilnės perkelio, užtikrina 

švelnumo jausmą.
• Viena užvalkalų pusė su žaismingais 

burbulais, kita – vienspalvė.

Fairy Forest patalynės 
užvalkalai
• Švelnūs, laidūs orui, patvarūs, 

lengvai prižiūrimi, su tamsoje 
šviečiančiomis žvaigždėmis.

• Šviečiantys dažai yra saugūs ir 
netoksiški.

Warm Hug patalynės 
užvalkalai
• Pusės skirtingos, todėl galite 

sukurti net 4 derinius ir kasryt 
lovą pakloti vis kitaip.

• Antklodės ir pagalvės užvalkalai 
užsegami su užtrauktuku.

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.

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

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

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

nuo 5990 €

nuo 3490 €nuo 2443 €
nuo 3490 €

 2443 €
 3490 €

nuo 2792 €
nuo 3490 €

60°C

60°C60°C

40°C

Primavera Pure 
patalynės užvalkalai

Primavera 
patalynės užvalkalai

-30%

-30%

NAUJIENA

-20%

N A M A I
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Oro drėkintuvas
• Ultragarsinis oro drėkintuvas.
• Galima įpilti eterinio aliejaus.
• Veikia itin tyliai dėl aptakaus dizaino.
• Didelė vandens talpykla, pripildžius pilną 

drėkintuvas veikia iki 16 val.
• Pasibaigus vandeniui išsijungia 

automatiškai.

4193 €
5990 €

Asana kilimas
• Išskirtinis minkštumo ir švelnumo 

pojūtis vos atsistojus ant kilimėlio. 
• 2 cm viskozės elastinės „Memory“ 

medžiagos sluoksnis prisitaiko prie 
pėdos kontūrų. 

• Kilimas neslysta, todėl yra saugus 
ir stabilus.

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

Relaxation 
masažinis paklotas  
Kasdienis stresas, nuovargis 
po ilgos dienos, intensyvi 
treniruotė – visais šiais atvejais 
atpalaiduojantis masažas yra 
pats geriausias sprendimas.

• 5 programos.
• 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.

All Year užklotas  
• 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.

nuo 2394 €
nuo 3990 €

nuo 4242 €
nuo 4990 €

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

-30% -40%

-40%-15%

5394 €
8990 €

N A M A I
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Baby vaikiškas 
čiužinys
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.

NELAIDUS 
VANDENIUI

NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS

HIPOALERGINIS

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

Berniukams 
ir mergaitėms

LAIDUS
ORUI

nuo 8990 €
3990 €

2490 €

1490 €

1990 €

3990 €

2490 €

aukštis 
10 cm

Unicorn 
užklotas-
apsiaustas
• Šiltas vaikiškas 

užklotas neleis 
sušalti po vonios 
maudynių ar 
žaidžiant ant kilimo.

• Su gobtuvu ir 
specialiomis 
kišenėmis 
rankytėms.

Cat  
užklotas-
apsiaustas
• Jaukus ir švelnus 

užklotas yra su 
žaismingomis 
kačių ausytėmis 
ir specialiomis 
kišenėmis, kad 
Jūsų rankos 
nesušaltų.

1495 €
2990 €

4  Classic pagalvė
Matmenys: 40 x 60 cm.

Matmenys: 25 x 40 cm.

6  Anatomic pagalvė

Matmenys: 140 x 200 cm.

5  Antklodė

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

3  Apsauginis čiužinio užvalkalas

Yra įvairių matmenų.

2  Patalynės užvalkalai
Matmenys: 
140 x 200 cm, 40 x 60 cm.

Matmenys: 100 x 150 cm.

1  Kilimėlis

1

2

3

4

5

6

60°C

40°C

60°C

Kamšalas 350 g/m2

PATARIMAI 
Kietesnė pusė tinkama kūdikiams 
iki 6 mėnesių, minkštesnė pusė 
rekomenduojama mažyliams nuo 
7 mėnesių.

-50%
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Per šį šventinį laikotarpį įsitikinkite gruzdinimo karštu oru privalumais – tai vis 
populiaresnis maisto gaminimo būdas, leidžiantis gruzdintu maistu mėgautis 
be sąžinės graužimo. Už patrauklią kainą atraskite KITCHEN ROBOT virtuvinį 
kombainą, kuris padės sutaupyti brangų laiką ir atliks didžiausius virtuvės 

iššūkius. Taip pat nepraleiskite progos išbandyti burnoje tirpstančių patiekalų, 
pagamintų su ovalia kepimo forma. Patikėkite šventinio gaminimo iššūkius 

įrankiams, prietaisams ir indams, su kuriais malonumas gaminti kasdien!

namų
virtuvę!

Grįžtame į

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.

Liečiamas valdymo skydelis. Galia: 700 W.

Nustebinkite save ir savo artimuosius 
sveikais ir skaniais kokteiliais. Įsitikinkite, 
kad maitintis sveikai yra skanu ir lengva!

SVEIKIAU!
ĮKVEPIA GYVENTI

NUTRIBULLET 
trintuvas, 600W
• Ypač aštrūs, nerūdijančiojo 

plieno ašmenys.
• Net 20 000 sūkių per minutę.
• Lengva valyti ir naudoti.
• Kompaktiškas.
• Be BPA.
• Ieškokite ir kitų NUTRIBULLET 

versijų su nuolaida.

LENGVAI 
VALOMI

6990 €

49 95 €
 9990 € 

-50%
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Joy lėtaeigė sulčiaspaudė
• 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.

12990 € 

Plati anga. Galia: 200 W.

4 keičiamos plokštės. 
Plokščių dydžiai:  
23 x 13 cm.

Joy plaktuvas
• 5 greičiai optimaliems plakimo 

rezultatams.
• Lengvai nuimami nerūdijančiojo plieno 

plakimo antgaliai.

Joy virtuvinės svarstyklės
• Paviršius padengtas grūdintuoju stiklu,  

todėl itin lengvai valomas.
• Didžiausias leistinas sverti svoris – 5 kg.
• Su aiškiu LCD ekranu.

20 94 € 3490 €1990 € 4990€ 

Joy mėsmalė
• 3 sieteliai – stambiam, vidutiniam ir smulkiam 

malimui.
• Atbulinės eigos funkcija.
• Pakuotėje rasite papildomus priedus: dešrelėms 

ir mėsos ritinėliams gaminti  
bei mėsos stūmiklį.

Joy sumuštinių keptuvė
• 4 rūšių keičiamos kepimo plokštės: 

sumuštinių, vaflių, kepsnių, 
keksiukų.

• Paprasta valyti – kepimo plokštės  
padengtos nesvylančia danga.

Joy skaitmeninis virdulys
• Reguliuojama vandens  

temperatūra nuo 40 °C iki 99 °C.
• Šilumos palaikymo funkcija.

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

Galima gaminti dešreles. 
Vardinė galia – 600–800 W, 
maksimali – 1800 W, per minutę 
sumalsite iki 0,8 kg mėsos. PAPILDOMOS

G A R A N T I J O S
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-40% -40%

5092 €
5990 €

3143 €
4490 €

-15%
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LENGVAI 
VALOMI

GALIMA PLAUTI 
INDAPLOVĖJE

ATSPARŪS 
ĮBRĖŽIMAMS

VISŲ RŪŠIŲ 
VIRYKLĖMS

NESVYLA

STONE LEGEND COPPERLUX 
puodai ir keptuvės

STONE LEGEND COPPERLUX indų linija išsiskiria patobulinta 
danga. Ji papildyta ne tik akmens bei titano dalelėmis, kurios 

suteikia tvirtumo ir atsparumo braižymuisi, bet ir vario 
dalelėmis, kurios užtikrina dar geresnį indų laidumą šilumai.

COPPERLUX RINKINIAI

GRANDE rinkinys MASTER rinkinys

nuo1990 € 1990 €

1990 € nuo 2990 €

15650 € 20320 €

Keptuvė
14 cm, 20 cm, 24 cm, 28 cm

Blynų keptuvė
24 cm

Dangtis
20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm

Puodas
20 cm, 24 cm, 26 m, 28 cm

Prikaistuvis
16 cm

Troškintuvė
24 cm, 26 cm, 28 cm

8 91 € 990 €

19 92 € 2490 €

-10 %

-20 %
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Brava 4in1 
česnakų pjaustyklė
• Jokių likučių – česnakas 
nelimpa prie pjaustyklės 
ašmenų.

• Kubeliai nesulimpa – 
pjaustykite česnakus tiesiai į 
gaminamą maistą.

• Į Jūsų rankų odą neįsigers 
aštrūs kvapai.

PATARIMAI 
Česnakas pagardins bet kurį mėsos, žuvies ar daržovių patiekalą. 
Taip pat jis pasižymi uždegimą slopinančiomis ir antiseptinėmis 
savybėmis, todėl yra labai naudingas jūsų sveikatai.

Stone Legend Copperlux 
XXL kepimo formos

Sukurkite gardžią šventę su talpiais 
indais! Šį rinkinį sudaro 2 kepimo formos, 
kurios puikiai tinka kepti, troškinti ir 
patiekti maistą. Tinka visų rūšių viryklėms, 
taip pat ir indukcinėms. Aukštos kokybės 
emalis ir „Quantanium“ danga su akmens 
masės bei vario dalelėmis užtikrina 
tolygų kepimą. Išskirtinis patvarumas, 
atsparumas braižymuisi ir svilimui.

Papildomai galite įsigyti stiklinį dangtį ir 
groteles.

Dangtis

Grotelės

Aukšta kepimo  
forma: 40 x 30 x 7 cm.  

Žema kepimo  
forma: 41,3 x 31,3 x 3 cm.

Minkštas audinys - 
papildoma apsauga 

nuo karščio

Chef Silicone puodkėlė, 2 vnt.

Brava Drum pjaustyklė
• Daugiafunkcė – 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.

990 €

1990 €

2990 €

1490 €

1490 €

4794 €
7990 €

-40%
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Gourmet  
stalo įrankių 
rinkinys
Šie elegantiški įrankiai 
sujungia minimalistinį 
dizainą, patvarumą ir 
nerūdijančiojo plieno 
kokybę. 

24 dalių rinkinį sudaro:  
6 šakutės,  
6 peiliai,  
6 šaukštai ir  
6 šaukšteliai.

Kepimo forma 
• Apvali kepimo forma su 

nuimamu kraštu.
• Lengva prižiūrėti – padengta 

nelimpančia danga.
• Galima naudoti vieną arba 

dėti į didesnio nei 22 cm 
skersmens daugiafunkcius 
prietaisus.

Rekomenduojame įsigyti 
BRAVA PRO įrankius
1 2 3 4

21 cm

1  Bulvių grūstuvas

2  Samtis

3  Plakimo šluotelė

4  Mėsos šakutė

Instant  
vandens šildytuvas
• Greitas vandens iš čiaupo 

pašildymas iki 60 °C  
temperatūros.

• Temperatūros reguliavimas.
• Su standartine šildymo 

spirale.

Instant Digital Pro  
vandens šildytuvas
• Modernus ir elegantiškas dizainas.
• Sušildo vandenį per kelias sekundes.
• Ekranas rodo tikslią temperatūrą.
• Reguliuojamas srovės stiprumas.
• Su standartine šildymo spirale.

Instant Horizontal Pro  
vandens šildytuvas
• Sušildo vandenį per kelias 

sekundes, tvirtinamas prie  
sienos.

• Lankstus čiaupas.
• Ekranas rodo tikslią temperatūrą.
• Reguliuojama temperatūra.

Galia: 3,3 kW. 

Galia: 3,3 kW. 

Galia: 3 kW. 

Su standartine 
šildymo spirale

Sukiojamas čiaupas

Su standartine 
šildymo spirale

-30%

6293 €
8990 €

312 €390 €

392 €490 €

312 €390 €

312 €390 €

-20%

4990 €

5990 €

6490 €

1490 €

TINKA DOVANOTI  
SVARBIOMIS PROGOMIS!

PAPILDOMOS

G A R A N T I J O S
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NAUJIENA
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Kurkite namų

NAUJIENANano garinis prietaisas
Šis inovatyvus garinis prietaisas padės 
atsikratyti purvo, riebalų, kitų nešvarumų, kad 
galėtumėte mėgautis nepriekaištinga namų 
švara!

• Garus sudaro vandens nanodalelės, todėl 
grindys išdžiūsta ypač greitai.

• Tinka naudoti įvairiems paviršiams – 
kietmedžiui, laminatui, plytelėms, linoleumui, 
akmeniui ir net kilimams.

• 1100 W galia, greitai įkaista.
• Lengvas ir manevringas.

Storm dulkių siurblys
• Vertikalus siurblys kasdieniam 

nešvarumų nuo įvairiausių 
paviršių siurbimui.

• Rankinis siurblys baldų 
apmušalams, aukštai esantiems 
paviršiams siurbti.

• Pridedamas siauras antgalis.
• Nešvarumų talpyklą ir HEPA 

filtrą galima plauti.
• 5 m ilgio maitinimo laidas.
• Patogus automobilio siurbimas.

9990 €79 90 €
Galia: 600 W.

Įvairiai grindų dangai

 švarą
Kai po ranka – praktiški, lengvai valdomi ir 
modernūs įrankiai, tvarkyti namus – vienas 

malonumas. Nuo šluotos su purkštuku iki pagal 
naujausias technologijas pagaminto garinio 

prietaiso – ROVUS asortimente rasite visko, ko 
gali prireikti švariems namams.

Sunaikina

bakterijų!
 iki 99,9 % 

PAPILDOMOS

G A R A N T I J O S

t
e
i r

a
u

k
i t

ė
s

www.rovus.lt 8 5 211 101144 45

Š VA R A I  B E 
C H E M I J O S



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.

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.

Window Magic langų  
valymo prietaisas
• Kompaktiškas ir lengvas.
• Platus guminis antgalis 

veiksmingai susiurbia vandenį ir 
nešvarumus į talpyklą, nepalieka 
jokių ruožų ar žymių.

• Tinka visiems lygiems ir 
vandeniui atspariems paviršiams 
– langams, veidrodžiams, 
plytelėms, dušo kabinoms.

• Belaidis.

Rovus sulankstomas 
krepšys
• 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.

1490 €
1790 €
1990 €

29 90 € 4490 € 

49 90 € 6490 € 

Galia: 1800 W.

Galia: 2000 W.

S dydžio krepšys

M dydžio krepšys

L dydžio krepšys

-30%

3493 €4990 €

-15€

-15€
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DU PAPRASTI BŪDAI, KAIP ATSIKRATYTI  
STRESO IR NERIMO:

Fiziniai pratimai.
Fiziniai pratimai yra vienas iš lengviausių būdų kovoti 
su stresu, tai galite daryti ir savo namuose. Didžiausią 
naudą gausite mankštindamiesi reguliariai. Pastebėta, 
kad žmonės, kurie mankštinasi reguliariai, yra mažiau 
kankinami nerimo nei tie, kurie visiškai nesportuoja.

Masažas.
Masažas gali padėti palengvinti įvairius negalavimus. 

Gilus ir efektyvus masažas atpalaiduoja kūną, tuo pačiu 
nurimta proto įtampa ir sumažėja stresas.

Mažiau streso?

Taip!

Energizer masažuoklis
• Vibruoja ir atlieka taškinį masažą 

pėdoms, blauzdoms ar nugarai.
• Lengvas, patogu pernešti.
• Su pulteliu.
• Nuimamos ir plaunamos guminės 

pagalvėlės.

Galia: 36 W.

S V E I K A T A , 
G R O Ž I S  I R 
S P O R T A S

12990 €

Cosy masažinė pagalvė
Jauki pagalvė, su kuria galėsite 
mėgautis švelniu ir raminančiu 
vibraciniu masažu. Jaukiai įsitaisykite 
ir atpalaiduokite įsitempusią kūno 
dalį – kaklą, nugarą, pečius ar kojas. 
2 intensyvumo lygiai, veikia su 
baterijomis. Užvalkalą galima  
nusegti ir skalbti.

3D Shiatsu viso kūno masažuoklis
• 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!

Galia: 24 W.

-40%

-50%

PAPILDOMOS

G A R A N T I J O S
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7794 €
12990 €

2495 €4990 €
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My Flexible Mirror kosmetinis 
veidrodis su LED apšvietimu
• Didina vaizdą 10 kartų.
• Su LED apšvietimu.
• Galima pasirinkti iš 3 švietimo ryškumo lygių.
• Lankstus stovas.
• Pritvirtinamas patvariu siurbtuku.
• Galima tvirtinti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.

Vizmaxx reguliuojamo  
stiprumo akiniai
• 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.

Insta Socks pagalbinė 
priemonė kojinėms apsimauti
• Lengva apsimauti ir nusimauti kojines 

nelenkiant nugaros ir kojų.
• Plati mova tinka įvairaus dydžio pėdoms.
• Priemonės kotą galima naudoti kaip batų 

šaukštą.
• Naudinga priemonė sunkiai judantiems, 

patyrusiems traumų, nėščiosioms.

Naktinis naudojimas Dieninis naudojimas

1990 €

1490 €

Rinkinį sudaro:

-5€

-60%

1196 €2990 €

1990 €2490 €

2793 €3990 €

-10€

-30%

Wellneo kojos pirštų įtvarų rinkinys
• Komplekte – dviejų rūšių įtvarai (po 2 vnt.).
• Naudokite dieną avėdami batus (dieninius įtvarus)  

ir naktį (naktinius įtvarus).
• Universalus dydis.

www.wellneo.lt 8 5 211 1011
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Mes parenkame Jums GERIAUSIUS PASIŪLYMUS! Mes parenkame Jums GERIAUSIUS PASIŪLYMUS!

TIK „PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARIAMS TIK „PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARIAMS

Memosan classic pagalvė
• Reguliuojamas pagalvės aukštis.
• Orui laidus „AirX System“ audinys užtikrina 

tinkamą pagalvės vėdinimą

Joy Cook It keptuvas
• Tinka kepti įvairiausius 

patiekalus – nuo omleto ar 
pyragėlių iki mėsos.

• Nelimpantis kepimo paviršius, 
kurį valyti itin lengva.

Stone Legend Copperlux 
kepimo forma  35 x 21 cm
• Universalus indas kiekvienam, mėgstančiam 

gaminti maistą.

4in1 Air Pressure oro slėgio 
masažuoklis
• Tinka įvairioms kūno vietoms – kojoms, 

rankoms, juosmeniui.
• Lengvas, belaidis.

2793 €3990 € 3192 €3990 €1743 €2490 €

2443 €3490 € 9990 €19990 € 4193 €5990 €

-30%

-100 €

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

Matmenys: 31 x 12 cm.
Galia: 700 W.

60°C
60°C

-20 %-30 %

-30 %

Joy elektrinis druskos 
arba pipirų malūnėlis
• Keraminis malimo 

mechanizmas.
• Reguliuojamas malimo 

smulkumas.

Warm Hug Kids 
patalynės užvalkalai
•  Iš 100 % medvilnės, todėl laidūs orui 

ir švelnūs jūsų mažylio odai.
• Užsegami su užtrauktuku.

Ambient Mist 
drėkintuvas
• Didelė vandens talpykla 

– 1,25 l.
• Veikimo laikas iki 20 

valandų.
• 3 funkcijos: drėkinimas, 

kvapų sklaidymas ir 
švietimas.

894 €1490 €Reikalingos 
6 AAA baterijos.

Galia: 12 W.

-40%

Perla trintuvas su indu
• Sutrinkite vaisius, daržoves ar ledą 

per kelias sekundes.
• Du skirtingos  

talpos indai –  
1,5 l ir 0,5 l.

5593 €7990 €
-30% -30%
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Mes parenkame Jums GERIAUSIUS PASIŪLYMUS! Mes parenkame Jums GERIAUSIUS PASIŪLYMUS!

TIK „PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARIAMS TIK „PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARIAMS

nuolaida
degalams

3,5 ct/l
plovyklos

paslaugoms

20 %

15 %
nuolaida

Nuolaida galioja salonuose pateikus klubo 
narystės kortelę. Nuolaida nesumuojama.

20 %
nuolaida

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

Išskirtiniai 
pasiūlymai  

K|ilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto draudimui*

10 %
siuvimo 

paslaugoms*

10 %
nuolaida

Išskirtiniai pasiūlymai

30 %
nuolaida

PARTNERIŲ 
PASIŪLYMAI:

DAR NESATE ,,PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ 
KLUBO NARYS?

DABAR 

TAMPANTIEMS NARIU 

PUIKUS PASIŪLYMAS!

Įprasta prekės 
kaina: 1998 €

Stone Legend Flamenco 
blynų keptuvė 24 cm

1€

Pirkėjo kodas

Galioja iki

2530516

Vardenis Pavardenis

2019 12 31

Pirkėjo kodas

Galioja iki

2530516

Vardenis Pavardenis

2019 12 31

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

24,90 € 39,90 €

PREMIUM EXCLUSIVE
narystė narystė

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.

Nuolaidos ir 
pasiūlymai

PREMIUM
narystės 
Klube
trukmė

EXCLUSIVE
narystės 
Klube
trukmė

1592 €1990 €4543 €6490 €
-20 %

Fur Free pūkų 
rinkiklių rinkinys
• Veiksmingas.
• Daugkartinio naudojimo.
• Rinkinyje – 2 rinkikliai.

Trend Urban batai
• Universalūs, tinka vyrams ir moterims.
• Paminkštintas kulnas sugeria pėdoms 

tenkančius smūgius.

-30%

Dydžiai: 36–46.
Spalva: juoda.
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Pasirinkite

batus!
tinkamus

Jam
Spalva: juoda. 
Dydžiai: 40–46.

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

Comfort žieminiai batai
• Lenktas padas.
• „Memory“ medžiagos vidpadis.
• Vandeniui nelaidus batų viršus saugo 

pėdas nuo drėgmės, o viduje esantis 
dirbtinis kailis užtikrina jaukią šilumą.

• Jūsų pėdoms bus jaukiai šilta net 
žvarbiomis ir lietingomis dienomis.

Comfort šlepetės
Stilingos šlepetės jaukiam poilsiui 
namuose. Apsiaukite ir leiskite 
komfortui apgaubti jūsų pėdas. 
Patobulintas padas gerai sukimba  
su paviršiumi ir paskirsto svorį,  
o minkštas vidpadis apgaubia  
patogumu pavargusias pėdas.

Dydžiai: 36–42.

2490 €

Vėstantys orai dažnai tampa 
tingulio priežastimi ir 

pasiteisinimu, kodėl lauke 
vaikštome mažiau. Bet tik ne 
su WALKMAXX! Leiskite savo 
pėdoms pajusti patogumą ir 
šilumą. Vaikščiokite drąsiai ir 
saugiai, net jeigu lauke šlapia 

ir vėjuota.

nuo 35 96 €nuo 8990 € 

-60%
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Laura Amatti  
Glamour Tote  
rankinė
Klasika visada bus madinga!  
Stilinga rankinė kiekvienai aktyviai 
moteriai tiks prie visų stilių aprangos.

Viduje rasite mažą kišenėlę, kuri 
puikiai tiks įsidėti telefoną, raktus ar 
kitą smulkų daiktą, tad nebereikės jų 
ieškoti po visą rankinę.

„Memory“ 
medžiagos 

vidpadis

5990 €

Galite rinktis iš 3 klasikinių spalvų:  
baltos, raudonos, juodos.

Minkštą papuošimą galite naudoti  
vietoje raktų pakabuko.

NAUJIENA

-10€

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

Spalva: juoda. 
Dydžiai: 36–46.

19 90 €
 2990 € 

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.

Lenktas WALKMAXX batų padas 
jūsų komfortui!

„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.“

Bendrosios praktikos 
gydytoja AUŠRA VENCKIENĖ  
rekomenduoja:

www.walkmaxx.lt 8 5 211 1011
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2490 €

Speed Surfer nuotolinio 
valdymo automobilis
Nesulaikomas lenktyninis automobilis, kuris 
ne tik važiuoja ant žemės, bet ir plaukia 
vandenyje. 4 varomiesiems ratams nebaisios 
terasos, automobilis gali vartytis, suktis 360° 
kampu ir net nuvažiuoti laiptais. Pasiekia iki 
30 km/val. greitį. Valdomas su pulteliu.

Big Picture  
vaizdo didintuvas
• Žiūrėkite telefono 

nuotraukas, vaizdo įrašus, 
filmus, naršykite internete.

• Lengva perskaityti net 
smulkiausią tekstą.

• Kompaktiškas, 
sulankstomas, todėl 
patogu pasiimti į keliones.

• Nereikia baterijų ar 
elektros.

• Lengvai padidinsite vaizdą 
net 2 kartus!

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.

-10€

29 90 € 3990 € 

1992 €2490 €

-20%

EKSTREMALIEMS 
PASIVAŽINĖJIMAMS

www.walkmaxx.lt 8 5 211 1011
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www.topshop.lt 8 5 211 1011

 vandens šildytuvams-30 %

pirKite ir gauKite dovanĄ!

JŪsŲ lauKia neĮtikĖtina nuolaida!

 anatomic pagalvėms-40 %

 oro drėkintuvui-20 €

 
utile eleKtrinei 
blynų keptuvei

-10 €

 
naturefeel pagalvės 

ir antKlodės 
komplektas 

perpus pigiau!

12 03

12 12

12 24

12 05

12 17

12 10

12 19

PRisijUNK PRiE MūSų STebUkLINgų KALėDų!PARDUOTUVĖS

APSILANKYKITE         parduotuvėse

 VILNIUS
DORMEO HOME
Saltoniškių g. 9 
(PLC „Panorama“)
I–VI 10–22 val.
VII 10–21 val.

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

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

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

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

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

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

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

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

 KLAIPĖDA
TOP SHOP
Taikos pr. 61 
(PPC „Akropolis“)
I–VII 10–20 val.

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

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

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

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

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

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

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

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

D O R M E O

T O P  S H O P

KVIEČIAME ATVYKTI IR 
APSIPIRKTI PATOGIAI 

BEI GREITAI
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Jūs gavote šį katalogą, nes sutikote, jog UAB „Studio moderna“ tvarkytų jūsų as-
mens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais mūsų privatumo politikoje nusta-
tyta tvarka. Pasiūlymai galioja iki 2020 m. sausio 1 d., jei šalia pasiūlymo nenu-
rodyta kitaip. Prekių ir dovanų skaičius ribotas! Į kainą neįskaičiuotos pristatymo 
išlaidos. Nuolaidos nesumuojamos su kitomis nuolaidomis ir dovanomis. Jei kata-
loge esančios kainos nesutampa su kitose prekybos vietose nurodytomis kaino-
mis, vadinasi, tai — spaudos klaida. Katalogo platintojas UAB „Studio moderna“, 
Žalgirio g. 135, Vilnius. Daugiau informacijos www.topshop.lt.

Padėsite mums tobulėti, 
o kitiems pirkėjams – 

išsirinkti lengviau!

Komentuokite
 po preke

www.topshop.lt

Visoms 
DORMEO 
antklodėms

S K A M B I N K I T E         8 5 211 1011

APSILANKYKITE          www.topshop.lt

APSILANKYKITE          parduotuvėse

Taip pat mus rasti galite

R E K O M E N D U O J A M E

Daugiau 24 psl.

-50%


