
Daugiau 69 psl.

NUOLAIDA -30  %

NAUJIENA

Daugiau 37 psl.

-30 €

Gera vieta pirkti!

NUTRIBULLET 
trintuvas Ieškokite 5 psl.

Siena antklodė

Comfort 
Ballerinas 
Casual bateliai

-20  €

Pasiūlymai galioja iki 2019 m. birželio 30 d.  www.topshop.lt 8 5 219 7084

Daugiau 3 psl.

PATIKRINKITE SAVO SĖKMĘ



Turinys

kaip nekantru greičiau sulaukti 
vasaros ir kaip įdomu, ar ji, kaip 
pernai, palepins šiluma ir saulėtomis 
dienomis. Turbūt ne man vienai vasara yra 

mėgstamiausias metų laikas, kai gali labiau atsipalaiduoti, 

dažniau pasvajoti ir save palepinti. Vieni vasaros laukia 

dėl suplanuotų atostogų tolimuose kraštuose, kiti – dėl 

mėgstamų sodo darbų. Ir tas laukimas – savotiškai žavus 

dalykas, nes, kai yra ko laukti, laikas įgauna prasmę. 

Labai tikiuosi, kad ir mūsų leidžiamas katalogas yra taip 

pat nuolat laukiamas Jūsų namuose. Šį kartą norime 

Jus pradžiuginti ne tik šauniais pasiūlymais ir akcijomis 

mėgstamoms prekėms, bet ir kviečiame patikrinti savo 

sėkmę – nutrynę apsauginį nutrinamosios kortelės 

sluoksnį sužinokite, kokią išskirtinę nuolaidą gavote 

kortelėje esančioms prekėms. 

Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir šiltos bei saulėtos 

vasaros,

Aušra Truncaitė,
Spaudos projektų vadovė

Mieli klubo nariai,
mieli klientai, Virtuvė  4 psl.

34 psl.

Namai 44 psl.

Avalynė ir 
laisvalaikis

24 psl.

Kad būtų lengviau suprasti, čia
pateikiamas trumpas kainų 
vaizdavimo paaiškinimas.

Visos įprastos kainos nurodytos 
tamsia spalva. 

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

Taip vaizduojama sumažinta 
kaina, čia nubraukta kaina yra 
įprasta UAB „Studio moderna“ 
taikoma prekės kaina, nenubrauk-
ta - kaina po taikomos nuolaidos.

Kainų vaizdavimas

29,90 €

29,90 €

14,90 €

27,92 €

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@studio-
moderna.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. birželio 30 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.

2 38 5 219 7093 38 5 219 7084

8 5 219 7084 Parduotuvėse www.topshop.lt

3 BŪDAI PIRKTI:

Sutaupykite

Sportas,  
grožis ir 
sveikata

1. Nutrinkite nuo kortelės apsauginį sluoksnį ir sužinokite kokią 
nuolaidą gavote kortelėje esančioms prekėms. 

2. Skambinkite 8 5 219 7084 ir užsisakykite norimą skaičių prekių 
su išskirtine nuolaida tiesiai į namus.

3. Norėdami įsigyti prekių internetu, prieš apmokėdami suveskite specialų 
nuolaidos kodą, parduotuvėse – turėkite su savimi nutrinamąją kortelę.

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

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

3 paprasti žingsniai:
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

99,90 €

149,90 €

9 DALIŲ RINKINYS5 DALIŲ RINKINYS

PRO
900 SER I ES

Išskirtinė galia profesionaliems 
rezultatams.

900 W600 W

25 000
sūkių per minutę

20 000
sūkių per minutę

Pagrindas su  
galingu varikliu 909 ml indas

Kryžminiai ašmenys

Naudojimo  
instrukcija

500 ml indas su  
nuimama rankena

1 sandarus dangtelis

Mitybos patarimų 
knyga (anglų k.)

Užspaudžiamas  
dangtelis

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

249,90 €

10 DALIŲ RINKINYS

Pats galingiausias NUTRIBULLET 
trintuvas.

1700 W

30 000
sūkių per minutę

Pagrindas su  
galingu varikliu 909 ml indas

Kryžminiai ašmenys

Karščiui atsparus 
indas su dviejų dalių 
dangteliu

Naudojimo instrukcija

1300 ml didelis indas 1 sandarus dangtelis 
1 indelio žiedas

Užspaudžiamas  
dangtelis

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

VEIKSMINGESNIS MAIŠYMAS, GLOTNESNĖ TEKSTŪRA, GREITESNI REZULTATAI

30 DIENŲ 
 IŠBANDYMO   
GARANTIJA

30 DIENŲ 
 IŠBANDYMO   
GARANTIJA

30 DIENŲ 
 IŠBANDYMO   
GARANTIJA

 Įkvepia maitintis sveikiau!
Nutribullet
trintuvas, 600 W

Ingredientai
• Šakelė krapų, kalendrų arba petražolių
• Trečdalis ilgavaisio agurko
• Žiupsnelis druskos
• Žiupsnelis linų sėmenų
• 0,3 l kefyro

Kokteilis, kuris geriamas 
kasdien, gali padėti sulieknėti

Gaminimas
Viską sutrinkite su NUTRIBULLET trintuvu.

Pirmas žingsnis sveikesnio 
gyvenimo link.

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Pagrindas su  
galingu varikliu 700 ml indas

Kryžminiai ašmenys Naudojimo instrukcija 
su receptais

Mitybos patarimų 
knyga (anglų k.)

12 DALIŲ RINKINYS

89,90 €

20 000
sūkių per 
minutę

600 W

29,90 €

Nutribullet priedų 
rinkinys
Rinkinį sudaro:
• 2 dangteliai
• 2 indeliai su rankena (0,5 l)
• 1 kryžminiai ašmenys

119,90 €

Ar žinojote, kad kraujo apytakai gerinti 
labai svarbus vitaminas K. Daugiausia 
šio vitamino yra kalafioruose, špinatuose, 
kopūstuose, tad nepamirškite jais        
pagardinti trintus kokteilius.

-30 €

Valgyti įvairias daržoves ir vai-
sius kasdien yra neabejotinai 
svarbu. Tik valgydami įvairų 

maistą galėsite džiaugtis dailia 
figūra ir gera savijauta. Tam, 

kad vasarą pasitiktumėte 
dailesnėmis kūno linijomis, 
siūlome išbandyti puikų ir, 
svarbiausia, skanų kokteilį. 
Nebijokite būti originalūs!

30 DIENŲ 
 IŠBANDYMO   
GARANTIJA

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

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.

Patarimas 

Šis kokteilis maistingas ir gaivus, jį gerkite ryte arba tarp 
valgymų. Jeigu nemėgstate kefyro, jį galite pakeistipasukomis 
arba liesu jogurtu.

Skanaus!
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

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.

•  Trynimo indas yra su patogia 
matavimo skale.

 49,90 €

Joy 
trintuvas
• Puikiai tinka tirštiesiems 

kokteiliams, padažams, 
trintoms sriuboms, kūdikių 
maistui ruošti.

• Galima trinti karštus 
produktus.

• Paprasta valyti – pakanka 
nuplauti po tekančio 
vandens srove.

Trinkite iškart 
puode

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Galia: 200 W.

19,90 €

Galia: iki 1800 W.

59,90 €

Joy
mėsmalė
Su šiuo prietaisu ne tik malsite mėsą ar gaminsite 
namines dešreles ar maltos mėsos ritinėlius, bet ir galėsite 
susmulkinti daržoves ar vaisius, paruošdami juos vakuoti. 
Pamirškite varginantį rankenėlės sukimą, ši mėsmalė yra 
elektrinė.

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

mėsos ritinėliams gaminti bei mėsos stūmiklį.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Galima gaminti 
dešreles

Galia: 700 W.

34,90 €

Joy 
virtuvinės svarstyklės
• Paviršius padengtas  

grūdintuoju stiklu, todėl  
itin lengvai valomas.

• Įvairūs svorio vienetai.
• Didžiausias leistinas  

sverti svoris – 5 kg.
• Su aiškiu LCD ekranu.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Galia: 200 W. 
Indelio talpa: 350 ml.

24,90 €

Joy 
smulkintuvas
• Pasirenkamas smulkinimo būdas – 

su viengubais arba dvigubais 
ašmenimis.

• 2 papildomi priedai – padažams ar 
užtepėlėms maišyti ir kremui plakti.

• Itin aštrūs nerūdijančiojo plieno 
ašmenys.

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

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

 Gaminimo džiaugsmas prasideda su DELIMANO JOY prietaisais!

Per minutę sumalsite 
iki 0,8 kg mėsos!

44,93 €

-25 %

Galia: 600 W.

Indelio talpa: 
700 ml.

Indelio talpa: 
500 ml.

Joy Cook It 
keptuvas

39,90 €

Gaminkite gerokai greičiau ir lengviau su 
šiuo keptuvu. Kompaktiškas prietaisas 
atstoja įprastą keptuvę ir orkaitę. Sudėkite 
ingredientus, uždarykite prietaisą ir 
kepkite.

• 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.

33,92 €

NAUJIENA

-15 %

Kompaktiškas ir 
patogus naudoti!

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Matmenys: 
31 x 12 cm.

SkrudinkiteKepkiteTroškinkite
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

29,90 €
Galia: 730–870 W.
Talpa: 250 ml.

Joy 
virtuvas
• Vanduo užverda greičiau nei 
    per minutę.
• Galima naudoti namuose, darbe, 

sodyboje ar bet kur, kur yra elektros 
tiekimas.

• Kaitinamoji plokštė iš nerūdijančiojo 
plieno.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

44,90 €

Joy
skaitmeninis virdulys

Galia: 1850–2200 W. 
Talpa: 1,7 l.

Elektroninis 
ekranas

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

• Reguliuojama vandens 
temperatūra (nuo 40 °C iki 99 °C).

• Šilumos palaikymo funkcija.
• Skaitmeninis valdymas.

Joy
plaktuvas su dubeniu Teiraukitės

PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Joy
plaktuvas

19,90 €

• 5 greičiai optimaliems plakimo 
rezultatams.

• Lengvai nuimami nerūdijančiojo 
plieno plakimo antgaliai.

Galia: 150 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

• Dviejų rūšių antgaliai: plakimo 
(skystiems ingredientams) ir 
minkymo (tirštai tešlai).

• Galima pasirinkti iš 5 greičio lygių.
• Plaktuvą lengva nuimti nuo stovo ir 

naudoti atskirai.

49,90 € Dubens talpa: 4 l.
Galia: 250–300 W.

Joy
ledų gaminimo aparatas

Šiltas oras ir vasara neatsiejami nuo skanių 
ledų, o jei jie pagaminti namie ir su meile – 
geriau būti negali. Susikurkite skaniausius 
ledus!

•  Vienu metu paruoškite iki 800 ml ledų.
•  Pridėję ledukų į prietaiso dubenį jį galite 

naudoti kaip šaldomąjį indą.

Galia: 12 W.

Sudėkite 
ingredientus Išmaišykite Mėgaukitės

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

19,95 €

Joy
sumuštinių keptuvė

49,90 €

Galia: 650-780 W.

4 keičiamos plokštės

• 4 rūšių keičiamos kepimo plokštės: 
sumuštinių, vaflių, kepsnių, keksiukų.

• Paprasta valyti – kepimo plokštės 
padengtos nesvylančia danga.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Plaktuvą lengva 
nuimti nuo 

stovo ir naudoti 
atskirai

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

24,90 €
Galia: 15 W.

Vienu metu 
paruošite daugiau 

nei 1 l jogurto

Joy jogurto 
gaminimo aparatas
• Vienu metu pagaminkite daugiau 

nei 1 litrą jogurto, t. y. iki 7 indelių.
• Eksperimentuokite, jogurtą 

gardinkite mėgstamais priedais ir 
raskite gardžiausius derinius.

-50 %

 39,90 €

PATARIMAS:
Braškės leduose bus skanesnės, 
jei nuimsite žalius lapelius, o persikai – jei 
nulupsite odelę.

17,91 €

-10 %
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Virtuvė

Joy
lėtaeigė sulčiaspaudė
Prasidėjus šviežių vaisių ir daržovių sezonui pasinaudokite 
lėtaeigės sulčiaspaudės teikiama galimybe gauti tai, kas geriausia 
iš gamtos.  Su lėtaeige sulčiaspaude ruoštos sultys yra itin 
maistingos ir ilgiau išlieka šviežios.

• Sultys spaudžiamos lėtuoju būdu, vaisiai ir daržovės lėtai 
traiškomi ir spaudžiami sraigtu, todėl sultys geriau išsaugo 
spalvą, skonį, yra vientisos konsistencijos.

• Nerūdijančiojo plieno filtras.
• Dviejų etapų sistema užtikrina itin veiksmingą sulčių spaudimą.

129,90 € Galia: 200 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Plati anga

Joy
citrusinių vaisių sulčiaspaudė

29,90 €

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

Galia: 40 W.

Skirtingi antgaliai

Gardiems šviežiems 
gėrimams!

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Perla
dubuo su dangčiu

Perla virtuvinės 
svarstyklės su dubeniu

Perla elektrinis 
druskos ar pipirų 
malūnėlis

Joy Duomix 
kokteilių indelis

 9,90 €

-50 %

29,99 €

 59,98 €

Galia: 400 W.

-40 %

17,99 €

 29,98 €
Galia: 730–870 W.

5 l talpos 
nerūdijančio 
plieno dubuo su 
matavimo skale11,99 €

 29,98 €

-60 %

1,5 l talpos 
nerūdijančio 
plieno dubuo su 
matavimo skale11,99 €

 29,98 €

-60 %

 17,98 €

-20 %
• Talpa: 600 ml.

Indelis su praktišku 
užspaudžiamu dangteliu, 
kad sutrintą kokteilį galėtumėte 
patogiai pasiimti su savimi.

 Prietaisai, kurie pravers kiekvienoje virtuvėje!
Perla
virtuvas

Perla
trintuvas su indu 

14,38 €

250 ml talpa

Keičiami indai ir 
korpusas su 

400 W varikliu

Valdoma mygtuko 
paspaudimu

Dvigubi 
nerūdijančiojo 

plieno ašmenys

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

Specialus dangtis 
saugo nuo 
taškymosi

Smulkina 
net ledą!

Greitas būdas 
užvirti vandenį!

20,93 €

-30 %
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

Kitchen Robot Deluxe 
virtuvinis kombainas
Ruoškite valgius itin lengvai ir greitai su 
daugiafunkciu virtuviniu kombainu.

• Įvairūs greičio pasirinkimai – net  
10 greičio lygių ir pulsavimo funkcija.

• Galingas 1000 W variklis leis lengvai 
plakti ir maišyti net itin tirštą tešlą.

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

• Nerūdijančiojo plieno dubuo, kurio  
talpa – 5,5 litro.

• Su priedais ne tik sumalsite mėsą, 
pagaminsite gardžių makaronų, bet ir 
supjaustysite ir sutarkuosite daržoves.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Vienas prietais
as 

visoms užduotims!

Galia: 1000 W.

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

449,40 €

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

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

• 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.

Sveikesnis gruzdintas 
maistas!

Kepkite

Skrudinkite

Gruzdinkite

Galia: 1300–1500 W.

129,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Deluxe
kavos aparatas
Kompaktiškas ir stilingas kavos aparatas 
gardžiam espresui, kapučinui ar latei ruošti. 
Vienu metu galite ruošti net 2 puodelius kavos.
•   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.

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

199,90 €
Priedai

Egglettes 
kiaušinių virimo formelės

 19,90 €

• Kiaušiniai išverda be lukšto, todėl 
jokio vargo ir netvarkos  virtuvėje juos 
lupant.

• Lengva prižiūrėti, galima plauti 
indaplovėje.

• Iš silikono, be BPA.

Komplekte yra 
4 formelės.

169,92 €

-15 %

Gruzdinimo indą 
galima plauti 
indaplovėje.

Gruzdinimo indas 
padengtas nesvylančia 

danga, todėl jį lengva valyti.

Raminta Kadūdienė REKOMENDUOJA:

,,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 greito maisto restorane - apskrudusios, 

traškios bei viduje minkštos."



Malonumas gaminti kasdien

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

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

49,90 € Galia: 3 kW. 

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

GALIMA 
NAUDOTI:

Virtuvėje

Rūsyje

Dirbtuvėse

Vasarnamyje

Kemperyje

Su standartine šildymo 
spirale

Sukiojamas 
čiaupas59,90 € Galia: 3,3 kW. 

Malonumas gaminti kasdien

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Instant Digital Pro 
vandens šildytuvas
•  Modernus ir elegantiškas dizainas.
•  Vanduo pradedamas šildyti po kelių sekundžių.

•  Ekrane rodoma tiksli vandens temperatūra.

•  Reguliuojamas vandens srovės stiprumas.

•  Su standartine šildymo spirale.
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

69,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Vienas prietais
as 

visoms užduotims!

Galia: 1000 W.

 99,90 €

Pro daugiafunkcis elektrinis  
greitpuodis 
Maistas išverda greičiau, sunaudojama mažiau vandens 
ir energijos, maistas išsaugo skonines savybes. Uždarius 
dangtį įsijungia užrakto sistema, sauganti nuo netyčinio 
dangčio atidarymo. 

• 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.

84,92 €

-15 %

Paprasta naudoti Vidinio puodo 
talpa - 5,5 l.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

18in1 
daugiafunkcis prietaisas
Sugalvokite, ko norėtumėte pietums, sudėkite ingredientus, nustatykite programą, 
trukmę ir po kurio laiko mėgaukitės gardžiu patiekalu. Ruošimo galimybės plačios – 
kepimas, virimas garuose, troškinimas, gruzdinimas ir dar daugiau!

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

Liečiamas valdymo skydelis.
Galia: 700 W.

Vidinio puodo talpa – 5 l.  Praktiški priedai

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. 



Malonumas gaminti kasdien
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Virtuvė Malonumas gaminti kasdien

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.

29,90 €

3 skirtingi ašmenys

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.

• Taupykite vietą – visas dalis 
    galima patogiai sudėti į indelį.

14,90 €

Patogu tarkuoti

Brava Spiralizer
pjaustyklė

14,90 €

• Pjaustyklė turi 3 skirtingus ašmenis įvairiems 
pjaustymo būdams.

• Formuokite sveikesnius mitybos įpročius.
• Lengvai tvirtinama prie paviršiaus su specialiais 

siurbtukais.

19,90 €

Brava 4in1  
česnakų 
pjaustyklė
• Smulkina į 81 vienodą 

gabaliuką su kiekvienu 
pasukimu.

• Jokių likučių – česnakas 
nelimpa prie pjaustyklės 
ašmenų.

• Kubeliai nesulimpa – 
pjaustykite česnakus tiesiai į 
gaminamą maistą.

9,90 €

Tarkuokite šokoladą ant deserto

Brava 3in1 
pjaustyklė

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

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

• Ašmenys iš nerūdijančiojo 
plieno.

Brava 3in1 
skustukas
• 3 ašmenų 
   skustukas: skuskite 
   kietus ir minkštus ingredientus 

ar pjaustykite juos šiaudeliais.

• Nerūdijančiojo plieno 
ašmenys.

• Įrankį patogu naudoti tiek 
kaire, tiek dešine ranka.

9,90 €

Nicer Dicer Quick 
pjaustyklė

29,90 €

Daržovių makaronai 

patiks net va
ikams!

Brava Nicer Dicer
pjaustyklė
• Lengvai, greitai ir nepriekaištingai pjaustykite 

daržoves, vaisius, kiaušinius, sūrį ar kumpį.
• Dailūs 4 skirtingų dydžių kubeliai: nuo  

0,5 x 0,5 cm iki 3 x 3 cm.
• Taip pat pjaustykite maistą dviejų dydžių 

lazdelėmis ir ruoškite bulvytes ar daržovių lazdeles.
• Korpusas iš tvirto plastiko, ašmenys – 

nerūdijančiojo plieno.
• Galima plauti indaplovėje.

19,90 €

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

13,93 €

-30%

6,93 €

-30%

39,90 €
2 vnt. 

NAUJIENA

Paprastas būd
as

 pjaustyti!

Plonais griežinėliai KubeliaisStorais griežinėliais Lazdelėmis ar skiltelėmis

Perkat 2 vnt. 
ANTRAS tik
 10 €

Kompaktiška ir ypač patogi pjaustyklė, su kuria 
greitai supjaustysite ingredientus storais ar plonais 
griežinėliais, kubeliais, lazdelėmis arba skiltelėmis.
• 5 būdai pjaustyti ingredientus, 3 skirtingi aštrūs 

ašmenys,
• Supjaustytus ingredientus 
    patogu laikyti kompaktiškoje talpykloje su 

sandariu dangteliu.
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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 53 72 64 8

10

9

Plakimo 
šluotelė

Samtis Mėsos šakutė Bulvių 
grūstuvas

3,90 € 4,90 € 3,90 € 3,90 € 3,90 €

Didelis 
šaukštas

Kiaurasamtis

3,90 €

Mentelė

3,90 €

Makaronų 
šaukštas

3,90 €

Mažas
koštuvas 

Skersmuo: 8 cm.

2,90 €

Didelis 
koštuvas  

Skersmuo: 18 cm.

4,90 €

1 532 4

6 1087 9

Brava sulankstoma 
indų džiovyklė

19,90 €

Chef Power
peilių rinkinys

29,90 €
PEILIŲ ANGOS

Brava Extreme 
galąstuvo ir peilių komplektas

39,90 €

• Galąstuvas tinka beveik visų rūšių ašmenims: 
pagamintiems iš metalų lydinių, anglinio arba 
nerūdijančiojo plieno. 

• 3 peilių rinkinys pravers kasdieniniams maisto 
ruošimo darbams: universalus – 11 cm, 
pomidorų – 11,5 cm, pjaustymo – 9 cm. 

• Galąstuvas prie paviršiaus prisitvirtina 
vakuuminiu siurbtuku.

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

SU GALĄSTUVAIS

Chef Maxxstar
peilis
• Itin aštrūs nerūdijančiojo plieno 

ašmenys, padengti titanu.
• Universaliu peiliu galėsite lupti, pjaustyti, 

raikyti, smulkinti kubeliais, kapoti ir kt.
• Neslystanti rankena.

14,90 €

Peilio geležtė su 
angomis neleidžia 

maistui prilipti

Brava sulankstomas 
garinimo indas

•  Taupo vietą jūsų spintelėje ar 
    lentynoje.
•  Plastikinius laikiklius galite išimti ir susidėlioti, 

kaip jums patogiau.
•  Ypač patogu vasarnamiuose, iškylaujant ar 

turint mažą butą.

Matmenys: 33 x 44,5 x 11,4 / 5,5 cm.

Brava Extreme 
galąstuvas

19,90 €

• 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.

NAUJIENA

13,93 €

-30  %

14,90 €

•  Ruoškite maistą garuose, virkite ar 
nukoškite.

•  Reguliuojamas skersmuo, tinka 
16–24 cm skersmens puodams ar 
troškintuvėms.

• Kojelės padengtos silikonu, todėl 
nebraižo indų.

NAUJIENA

 Itin aštrūs

20,93 €

-30%



Vos lašelis aliejaus 
gardžiausiems 

skoniams!

VISŲ RŪŠIŲ 
VIRYKLĖMS 

ATSPARI 
ĮBRĖŽIMAMS

NESVYLAATSPARI 
KARŠČIUI

Saldūs kepiniai

Garintos daržovės

Apkepėlės
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nuo 29,90 €Galima naudoti orkaitėje!

44,90 €Galima naudoti orkaitėje!

34,90 €Galima naudoti orkaitėje!

19,90 €

Galima naudoti orkaitėje! nuo 9,90 €

Puodas
Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Kvadratinė kepimo forma
27 x 27 cm

Kepimo forma
40 x 25 cm 

Prikaistuvis 
Ø 16 cm

Dangtis
Ø 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm 

Keptuvė
Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm nuo 19,90 €

Stone Legend 
Copperlux 
puodai ir keptuvės

PERGALINGOMS AKIMIRKOMS VIRTUVĖJE
LENGVAI 
VALOMI

GALIMA PLAUTI 
INDAPLOVĖJE

ATSPARŪS 
ĮBRĖŽIMAMS

VISŲ RŪŠIŲ 
VIRYKLĖMS

NESVYLA PAGAMINTA
ISPANIJOJE

1

1

4

4

2

2

6

6

5
5

3
3

29,90 €

Stone Legend Copperlux Dry Cooker 
keptuvė su dangčiu

Keptuvė sujungianti ilgas tradicijas turinčias medžiagas 
(plieną, emalį, nelimpančią dangą) ir šiuolaikinį dizainą.

•   Idealus pasirinkimas maistui kepti, troškinti, ruošti garuose.

•   Viduryje esantis iškilimas su skylutėmis užtikrina nuolatinę 
    karšto oro cirkuliaciją, todėl maistas kepa tolygiai.

•   Patvarus plieno pagrindas ir nelimpanti „Quantum“ 
     danga su akmens masės ir vario dalelėmis.

•   Nuėmus rankeną keptuvę galima naudoti orkaitėje.

 29,90 €

Smart dangtis

Skersmuo: 26 cm.

Su šiuo dangčiu galite 
gaminti keliais būdais: 
įprastai arba mažame 
slėgyje (1,5–2,5 kPa).

NAUJIENA

39,90 €Copperlux aukšta keptuvė Ø 26 cm

Itin praktiška aukšta keptuvė, kurią 
galite naudoti tiek maistui ant 
viryklės, tiek orkaitėje gaminti.

29,90 €

19,90 €

14,93 €

Stone Legend Copperlux 
troškintuvė Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm

Talpus ir praktiškas indas, kurį galite 
naudoti ne tik kaip troškintuvę, bet 
ir keptuvę, puodą ar kepimo formą ir 
ruošti patiekalus orkaitėje.

nuo 24,90 €

Stone Legend Copperlux 
blynų keptuvė -25  %Nuo šiol kepti gardžius lietinius 
blynus pusryčiams bus kaip niekada 
smagu.

• Nuožulnūs keptuvės kraštai 
idealiems lietiniams.

• Pakaks vos lašelio aliejaus.

• Lengvai valoma – užtenka 
perbraukti su popieriniu 
rankšluosčiu.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Skaniems pusryčiams!

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Keptuvės viduje yra iškilimas su 
skylutėmis, pro kurias cirkuliuoja 
karštas oras, dėl kurio maistas kepa ar troškinasi 
tolygiai. Be to, galite gaminti naudodami mažiau 
riebalų ir nustatę mažesnę temperatūrą.

-10 €
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Virtuvė

59,90 €

Stone Legend Copperlux 
ovali forma su dangčiu

• 6 litrų talpos indas puikiai tinka

    virti, kepti, troškinti.

• Galima naudoti tiek ant viryklės, tiek orkaitėje.

• Kartu su indu gausite stiklinį dangtį su specialia 
rankena.

Copper Crisper 
kepimo forma
• Mėgaukitės tobulomis traškiomis         

gruzdintomis bulvytėmis, svogūnų 
žiedais ir kitais gardžiais patiekalais.

• Su rankenėlėmis, už kurių patogu 
suimti ir nukelti kepimo groteles.

• Kepimo grotelės ir skarda 
padengtos nesvylančia danga.

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

Plaukite maistą Nukoškite

19,90 €

NELIMPA

ATSPARI 
BRAIŽYMUISI

LENGVA 
VALYTI

Copperlux Cook’n’Bake 
puodas su priedais
Ø 24 cm

Universalaus dydžio ir 
talpos indas pasižymi 
daugiafunkciškumu, taip pat 
patogu, kad  šį indą galite 
naudoti tiek gamindami maistą 
ant viryklės, tiek orkaitėje.

34,90 €

Kepkite ant grotelių

Kepkite pyragusVirkite garuose

Gruzdinkite

1 puodas –
daugybė naudojimo būdų

Chef Silicone 
puodkėlė, 2 vnt.

 9,90 €

Minkštas audinys - 
papildoma apsauga 

nuo karščio

REKOMENDUOJAME

Rinkinyje:

Grotelės            Gruzdinimo sietelis

Adriano’s Ultimate karščiui 
atspari aukšta keptuvė Ø 26 cm

Adriano’s Ultimate 
troškintuvė Ø 26 cm  

Adriano’s Ultimate 
keptuvė Ø 24 cm, Ø 28 cm

Adriano’s Ultimate puodas 
Ø 20 cm

Adriano’s Ultimate dangtis 
Ø 20 cm

Adriano’s Ultimate ovali 
kepimo forma

1

5

3

2

6

4

39,90 €

29,90 €

nuo 24,90 €

29,90 €

7,90 €

44,90 €

31,92 €

23,92 €

nuo 19,92 €

23,92 €

6,32 €

35,92 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

• Aliuminio pagrindas užtikrina nepriekaištingą ir tolygų karščio 
perdavimą, jokių „karščio taškų“.

• Ypač patvari šiurkšti danga – naujausia rinkos inovacija.
• Atspari braižymuisi ir nelimpa.
• Stilingas dizainas, šlifuotas blizgus aliuminis atrodo prašmatniai.
• Galima naudoti orkaitėje* ir tinka visų rūšių viryklėms, taip pat 

indukcinėms.

 7 dalių rinkinys
ADRIANO‘S 

ULTIMATE indų 
rinkinys

Išskirtinė kokybė

Profesionalūs rezultatai

-20 %

1

5

3

2

6

4

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

9,90 €

SKAIČIUS
RIBOTAS

SPECIALI
KAINA

Deimantų  
ir titano 
dalelės
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Sveikata, grožis ir sportas Lengva rūpintis savimi

3in1 Total Shiatsu 
nugaros masažuoklis

169,90 € Valdomas 
pulteliu

Shiatsu 
sulankstoma masažinė kėdė

Sulankstoma

Šis naujasis masažuoklis leis patirti, 
ką reiškia tikras atsipalaidavimas. 
•  Šiacu masažas, spaudymas, vibracija,                
    šildymas – visa tai su vienu patogiu naudoti 
    masažuokliu.
•  Galima pasirinkti, kurią nugaros sritį masažuoti:
    viršutinę dalį, apatinę dalį arba visą nugarą.
•  Reguliuojamas masažo intensyvumas bei 5, 10
    arba 15 minučių laikmatis.

Galia: 30 W.

Tiesiog patogiai įsitaisykite šioje masažinėje 
kėdėje ir pajuskite, kaip kūną apleidžia įtampa, 
stresas ir nuovargis.
•   Veiksmingai masažuoja šlaunis, nugarą, 
     pečius, kaklą.
•   Reguliuojamas kaklo masažuoklio aukštis 
     bei atlošo padėtis.
•   Nugara ir kaklas veiksmingai masažuojami 
     galvutėmis, šlaunys – vibracijomis.
•   Papildomai galima įsijungti šildymo 
     funkciją.
•   Su USB jungtimi, tad galima įkrauti telefoną
     ar kitus prietaisus.

2 ŠILDYMO 
LYGIAI

Backnetix Wrap
šildomasis masažuoklis
Specialaus dizaino masažuoklis 
puikiai priglunda ir leidžia mėgautis 
giliai atpalaiduojančiu ir šildančiu masažu, 
kuris leis pamiršti įsitempusius ir sustingusius 
raumenis.

• Padeda atsipalaiduoti.
• Puikiai priglunda.
•  Padengtas itin 
    švelnia medžiaga, 
    su reguliuojamu 
    užsegimu.

Komplekte yra: 1 x WELLNEO 
BACKNETIX WRAP masažuoklis, 
1 x kelioninis maišelis, 
1 x naudojimo instrukcija.

49,90 €

PLAUNAMAS 
UŽVALKALAS

4 MASAŽO 
LYGIAI

4

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

• Dvi masažinių galvučių sukimosi kryptys.
• Yra kišenė eteriniams aliejams.
• Automatinis išsijungimas.

Galia: 24 W.

129,90 €

8 masažinės 
galvutės

Galia: 100 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

369,90 €
Galia: 60 W.

ŠlaunimsJuosmeniui Pilvui

NugaraiBlauzdoms

Squeezing 
kaklo ir pečių masažuoklis
Atpalaiduojantis masažas – pats 
geriausias sprendimas, kai norisi 
atsipalaiduoti ir palengvinti ilgos streso 
kupinos dienos sukeltą įtampą.

•   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.

Galia: 23,4 W.

Inga ZimaitienėREKOMENDUOJA:

„Turiu apie metus laiko ir esu labai 
patenkinta. Dirbu sėdimą darbą, todėl 

po sunkios darbo dienos tai tikra 
atgaiva pečių ir sprando sričiai. “4in1 

oro slėgio masažuoklis
Pasilepinkite atpalaiduojančiu 
masažu po sunkios dienos ar 
intensyvios treniruotės! Į masažuoklį 
pumpuojamas, o po to išleidžiamas oras 
veiksmingai masažuoja.

• Tinka įvairioms kūno vietoms – kojoms, 
rankoms, juosmeniui.

• Naudokite šiltas arba šaltas gelines pagalvėlės 
ir suteikite masažui intensyvesnį poveikį.

• 3 intensyvumo lygiai ir 2 skirtingos programos.
• Lengvas, belaidis.

199,90 € 149,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

TIK iki 05.20 d. DOVANA - 
3 metų papildoma garantija
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Lengva rūpintis savimi

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Microtouch Solo
barzdaskutė

• Kompaktiškas prietaisas, kurį 
patogu pasiimti su savimi.

• 3 kirpimo antgaliai (1 mm,  
    3 mm, 5 mm), kad 

nepriekaištinga atrodytų tiek 
kelių dienų barzdelė, tiek  
ilgesnė barzda.

• Belaidis, įkraunama 
baterija  veikia iki     
45 min. 

• Prietaisas įkraunamas 
įjungus tik į USB 
jungtį turintį maitinimo 
šaltinį.

Galia: 3,7 V.

Skuskite

Formuokite Trumpinkite

29,90 €

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Flawless veido plaukelių  
šalinimo prietaisas

• Hipoalerginis – jokio paraudimo,                      
įpjovimų ar odos sudirgimo.

• Su lempute, todėl nuskuta net
    mažiausius viršutinės lūpos,     
    skruostų ar smakro plaukelius.
• Nešiojamas ir diskretiškas, kad 

nepageidaujamus  plaukelius 
pašalintumėte bet kuriuo metu.

Flawless prietaiso 

galvutės
11,90 €

19,90 €

49,90 €

Instant 
stangrinamasis serumas

Reikalingos 2 xAA 
baterijos.

Glowing Youth 
magnetinė veido kaukė

Kiekis: 50 ml.

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

Kaktos, paakių ir lūpų odai skirtas 
serumas, kuriam džiūstant susidaręs 
specialus sluoksnis gali padėti 
patempti, pakelti odą ir lyginti 
raukšles.

• Greitas ir iškart pastebimas 
pakeliamasis poveikis.

• Gali padėti sumažinti mimikos 
ir juoko raukšleles aplink akis ir 
lūpas.

• Saugi ir paprasta alternatyva 
injekcijoms ar operacijoms.

Nail Beauty 
nagų priežiūros prietaisas

49,90 €

Kiekis: 20 ml.

Reikalinga 1 AA 
baterija.

19,90 €

Lūpoms Kaktai

Paakiams

NAUJIENA

Sveikata, grožis ir sportas

Itin patogus belaidis nagų priežiūros 
prietaisas leis pasirūpinti tvarkingais 
rankų ir kojų nagais patogiai namuose.

• Tinka rankų ir kojų nagams.

• Prie prietaiso pridedami 3 skirtingi 
antgaliai (nagams lyginti, blizginti 
ir dildyti), todėl su vienu prietaisu 
užtikrinsite visapusišką nagų priežiūrą.

• Reguliuojamas greitis.

Dildymo 
antgalis

Nagų 
paviršiaus 
lyginimo 
antgalis

Poliravimo 
antgalis

15,92 €

-20  %
Painless vėsinamasis     
serumas prieš depiliaciją

Serumas gali padėti sumažinti 
nemalonius pojūčius depiliacijos metu 
ir bėrimą bei sudirgimą po depiliacijos.

• Ramina ir maitina odą prieš depiliaciją.

• Maloniai vėsina ir gaivina.

• Sudėtyje nėra parabenų ir mineralinių aliejų.

NAUJIENA

 11,90 €

Kiekis: 75 ml.

Veido oda negailestingai išduoda laiko pėdsakus, kuriuos palieka gyvenimo būdas, 
mityba, saulė, aplinkos tarša, rūkymas. Būtent veido odoje pradeda ryškėti pirmosios 
raukšlės, oda pradeda glebti, ryškėja pigmentinės dėmės. Tačiau pasirūpinus tinkama 
odos priežiūra šiuos procesus galima gerokai sulėtinti ar pristabdyti, kad oda kuo ilgiau 
išliktų elastinga ir gaivi. 

• 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.

NAUJIENANAUJIENA
Teiraukitės

PAPILDOMOS 
GARANTIJOS
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Lengva rūpintis savimi

39,90 €

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Reikalingos 2 AA 
baterijos.

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

• 18 nerūdijančiojo plieno pincetų 
pašalina plaukelius su šaknimis.

• Su šviesele, kuri leidžia pastebėti ir 
pašalinti kiekvieną nereikalingą plaukelį.

• Atlieka 5000 sūkių/min.
• Patogu pasiimti į keliones ar naudoti 

ten, kur nėra elektros.

Triple Action 
grožio prietaisas

29,95 €

29,90 €

Formuokite 
antakius Šalinkite 

nepageidaujamus 
plaukelius

Šalinkite plaukelius 
be skustuvų ir 

įsipjovimų

2in1 Foot Spa 
masažinė vonelė

19,90 €

Step Pedi 
pėdų šveitiklis
•  Itin patogus 
    naudoti šveitiklis – 
    nereikia vargintis 
    lankstantis ir bandant      

pasiekti pėdas.
•  Pėdos ne tik nušveičiamos,   

bet ir masažuojamos.
•  Naudokite jums patogioje 

vietoje ir patogiu metu.
•  Nepraleidžia vandens.

Reikalingos 3 AA baterijos.

 Labai patogu 

naudoti!

Izaeffect   
dezinfekcinis purškalas

• Tinka grybelinių susirgimų 
profilaktikai.

• Galima dezinfekuoti namų 
paviršius.

• Paprasta naudoti.
• Bekvapis.

PASTABA: Biocidinius 
produktus naudokite 
saugiai. Prieš naudodami 
visuomet perskaitykite 
etiketę ir informaciją apie 
produktą. Purškalas nėra 
skirtas grybelio pažeistiems 
nagams ar odai gydyti. Tai 
dezinfekcinis purškalas, 
skirtas tokių susirgimų 
profilaktikai.

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

2
VIENETAI 

PAKUOTĖJE!

Prieš Po

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

patogu naudoti duše ar 
vonioje.

Reikalingos 2 AA 
baterijos.

DOVANA  
PAINLESS 
vėsinamasis
serumas prieš 
depiliaciją

NAUJIENA

Sveikata, grožis ir sportas

TOP 
PREKĖ

 149,90 €

• Atpalaiduoja ir sušildo pėdas.
• 2 skirtingų rūšių masažiniai voleliai.
• Reguliuojama vandens       

temperatūra (35–48 °C).
• Reguliuojamas laikmatis                

(10–60 minučių).
• Yra vandens išleidimo              

vamzdelis.

Galia: 500 W.

Lietuvoje nuo 

BIRŽELIO

Skaitmeninis 
ekranas

NAUJIENA

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Šis gržio prietaisas  nėra įprastas 
plaukelių šalinimo prietaisas – jis 
pasižymi visomis savybėmis, kurių 
reikia norint mėgautis švelnia ir nepriekaištinga 
oda. Su šiuo prietaisu galite pasirinkti jums 
patogesnį plaukelių šalinimo būdą – epiliaciją 
arba skutimą.

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

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Šveiskite

Epiliuokite

Skuskite

9,96 €

-60  %

24,90 €

Daugiau: 27 psl.

-50 %
DOVANA

+

Triple Action 
grožio prietaiso 

pasiūlymas galioja 
nuo 05 21 d.

 59,90 €



Grožis detalėse
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Lengva rūpintis savimi

Collagen&Bone Health
maisto papildas
Maisto papildas norintiems pasirūpinti tinkama kalcio 
koncentracija kraujyje, raumenų ir dantų būkle.

Pakuotėje: 30 gelinių lengvai ir greitai įsisavinamų 
tablečių.

Vitamin D3 Weekly
maisto papildas
Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės 
sistemos veiklą, kaulų ir dantų būklę, raumenų 
funkciją, kalcio ir fosforo įsisavinimą.

Pakuotėje: 30 gelinių lengvai ir greitai įsisavinamų 
tablečių.

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

Maistinių medžiagų ekstraktai yra specialiose kapsulėse su 
žarnyne suyrančiu apvalkalu, taip užtikrinama, kad maistinės 
medžiagos išsiskirtų tiksliai ten, kur reikia, t. y. plonajame žarnyne.

Šį maisto papildą gali vartoti ir suaugusieji, ir vaikai nuo 
3 metų amžiaus.

Pakuotėje: 60 skrandyje neirių kapsulių, suyrančių 
plonajame žarnyne.

19,90 €

23,90 €

19,90 €

ŠIE MAISTO 
PAPILDAI:

• Be GMO;
• Su natūralios kilmės saldikliais;
• Be cukraus;

• Be dirbtinių dažiklių;
• Su natūralia kvapiąja medžiaga.

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

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

Laura Amatti Freedom 
Signature
papuošalų komplektas
Komplekte yra kaklo papuošalas ir apyrankė. 
Papuošalai pateikiami puošniame firminiame 
maišelyje, kiekvienas papuošalas yra saugiai 
supakuotas. Kaklo papuošalo ilgį galima 
reguliuoti nuo 50 iki 58 cm.

29,90 €

Kaklo pakabuko matmenys – 
3,5 x 2 cm, 
apyrankės pakabuko 
matmenys – 2 x 1,2 cm.

Laura Amatti Comfy Slim
liekninamieji marškinėliai

Bamboo Bra 
liemenėlė
Tampri liemenėlė
yra papildyta 
bambukų viskoze 
ir leidžia patogiai 
jaustis visą dieną.
•  Patogus užsegimas priekyje.
•  Itin švelni, jokių metalinių 
    lankelių ir siūlių.
•  Galima skalbti skalbimo
    mašinoje.
•  Su hipoalergine ir orui 
    laidžia bambukų viskoze.
•  Net 8 dydžiai – nuo 
   S iki 5XL.

29,90 €

Tamprūs, besiūliai marškinėliai norinčioms be 
jokio vargo džiaugtis dailesne figūra. Paslepia 
atsikišusį pilvuką, juosmens, nugaros riebalus 
ir pakelia krūtinę.

• Komplektą sudaro dvi dalys – marškinėliai ir 
juosmens juosta.

• Iš tampraus, patogaus ir orui laidaus 
audinio.

• Akimirksniu padailina figūrą – prispaudžia 
pilvą, pakelia krūtinę, maskuoja       
juosmens ir nugaros riebalus.

• Kūno spalvos ir puikiai priglunda, todėl 
nepastebimi po drabužiais.

• Juosta marškinėlių apačioje neleidžia 
susibrukti ir susiraukšlėti.

Tampri 
juosmens 

juosta
LIEKNINA

liemenį

PRILAIKO
nugarą

PAKELIA
krūtinę

24,90 €

NAUJIENA

Sveikata, grožis ir sportas

8,72 €

-65  %

SKAIČIUS
RIBOTAS

9,90 €

Stiprinkite imunitetą!

SKAIČIUS
RIBOTAS

9,56 €

-60  %

SPECIALI
KAINA

Rekomenduojame 

profilaktiškai v
artoti 

turint aug
intinių!

3 UŽ 1
KAINĄ!
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Lengva rūpintis savimi

249,90 €

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

• 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).

Valdomas  
pulteliu

Komplekte 2 
elastingos gumos

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

STANGRINKITE 
VISĄ KŪNĄ!

Saugus 
sąnariams!

TV
HITAS

39,90 €

Lengvas ir itin paprastai naudojamas treniruoklis, su kuriuo 
galite atlikti net 10 skirtingų pratimų ir dailinti visą kūną.

• Universalus viso kūno treniruoklis.

• 3 pasipriešinimo lygiai, todėl tinka tiek pažengusiems, 
tiek pradedantiesiems.

• Lengvas ir kompaktiškas.

Ilga diena biure, milijonai užduočių, kurias reikia atlikti, vakare –
laikas su šeima. Ir net nepastebite, kaip diena baigiasi. Jeigu 
artėjant vasarai norėtumėte padailinti kūno linijas ir pradėti 
sportuoti, tačiau nerandate tam laiko? Štai keli patarimai, kurie 
padės prisijaukinti sportą:

• Raskite Jums patinkantį sportą – bėgiokite, atlikite pratimus 
namie ar pradėkite lankyti šokių pamokas.

• Išnaudokite laiką produktyviai – bežiūrėdami mėgstama 
serialą nepamirškite, kad galite tuo pačiu metu ir mankštintis.

• Planuokite ir visada laikykitės plano, o įgyvendinę užsibrėžtą 
tikslą pasilepinkite, tai bus puiki paskata nenuleisti rankų.

Gero sporto!

Sveikata, grožis ir sportas

Gymbit Gym Toner Pro 
treniruoklis

19,95 €

-50  %
DubeniuiKrūtinei

Treniruoklis veikia 
sukurdama pasipriešinimą 
jums lenkiantis. Jį galima surinkti 
keliais skirtingais būdais pagal tai, 
kokio pasipriešinimo lygio norite, 
todėl treniruoklis tinka vyrams ir 
moterims, pažengusiems ar dar tik 
pradedantiems sportuoti.



4 NAUJOS spalvos ir raštai

Apgaubkite žingsnius komfortu ir mėgaukitės tuo, ką darote, avėdami 
naujuosius COMFORT laisvalaikio batus. Lengvi, laidūs orui ir stilingi batai leis 
mėgautis kiekvienu žingsniu.

• Originalus lenktas WALKMAXX batų padas priverčia raumenis įsitempti, todėl 
didesnis krūvis tenka jiems, o ne sąnariams.

• EVA medžiagos paminkštinimas sugeria pėdoms tenkančius smūgius, galite 
būti aktyvesni ilgesnį laiką.

• Paminkštintas užkulnis padeda išvengti nutrynimo.

POPULIARUS

„C
OMFORT“

 L IN IJ O S M ODELIS

Comfort 
laisvalaikio batai

NEBIJOK 
IŠSISKIRTI!

Dydžiai: 36–46.

34 358 5 219 7093

Avalynė ir laisvalaikis

34 www.walkmaxx.lt 358 5 219 7084

Pure
sandalai

Dydžiai: 36 - 4624,95 €

POPULIARUS

„C
OMFORT“

 L IN IJ O S M ODELIS

Naujas modelis ir spalvos

IŠSKIRTINIAM 
PATOGUMUI!

Žingsnis į komfortą

NAUJIENA NAUJIENA

Šiltuoju metu daugiau laiko praleidžiame lauke ir esame aktyvesni, todėl 
itin svarbu pasirūpinti patogiais batais. Pristatome tobulą pasirinkimą 
norintiems patogiai judėti net karštomis vasaros dienomis! 

• Aktyvus judėjimas gali padėti koreguoti laikyseną, suaktyvinti raumenis 
ir deginti kalorijas.

• Tamprūs sandalų dirželiai puikiai priglunda.
• Padas su antibakterine medžiaga neleidžia susidaryti nemaloniems 

kvapams.
• Vidpadis padengtas natūralia oda.

49,90 €

Pasiūlymas galioja 
nuo 05 21 d.

-50 %
Pasiūlymas galioja 

TIK iki 05 20 d.

-50 %

24,95 €

49,90 €



Stilius ar patogumas?
Renkuosi abu!

Dydžiai: 36–42.

49,90 €

Ilgas pasivaikščiojimas miesto 
gatvėmis – tobulas laisvalaikis, ypač 
– jeigu avite patogius batelius. Tada 
kiekvienas žingsnis yra lengvas 
ir nerūpestingas. BALLERINAS 
CASUAL bateliai tam ir buvo sukurti. 
Medžiagos, dizainas – viskas kuo 
didesniam patogumui.

Atrodykite gerai, 
jauskitės patogiai

„MEMORY“ 
MEDŽIAGOS 

VIDPADIS

Nuo 
pasivaikščiojimų 

mieste iki 
kelionių.

36 378 5 219 7093

Avalynė ir laisvalaikis Žingsnis į komfortą

36 www.walkmaxx.lt 378 5 219 7084

Comfort Loafers 
batai

59,90 €

Black Fit 
batai

Dydžiai: 36–42.
Spalva: juoda.

39,90 €
Dydžiai: 42–46.
Spalva: juoda.

Jauskitės patogiai ir atrodykite stilingai 
su naujais kolekcijos bateliais! Puikiai 
prisitaiko, apgaubia komfortu ir yra laidūs 
orui.

• Originalus lenktas WALKMAXX batų 
padas neapkrauna sąnarių, einant 
skatina išsitiesti.

• Paminkštinta kulno dalis sugeria 
pėdoms tenkančius smūgius.

• „Memory“ medžiagos vidpadžiai 
suteikia papildomo komforto.

• Tamprus batelių viršus prisitaiko prie 
pėdos ir yra perforuotas, todėl laidus 
orui.

• Puikiai tinka šiltuoju metų laiku.

Comfort Ballerinas Casual
bateliai

Comfort Ballerinas 
Elegant bateliai

Dydžiai: 36–42.

49,90€

NAUJIENA NAUJIENA

POPULIARUS

„C
OMFORT“

 L IN IJ O S M ODELIS

-20  €Batai stilingam ir patogiam 
laisvalaikiui. Platesnis lenktas 
batų padas tolygiai paskirsto 
pėdoms tenkantis spaudimą, 
padeda išvengti spaudimo taškų 
ir suteikia papildomo stabilumo.

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

Sukurkite elegantišką bei puošnų 
įvaizdį su šiais stilingais bateliais 
ir jauskitės itin patogiai dėl 
„Memory“ medžiagos vidpadžių.

29,90 €

-20  €

„MEMORY“ 
MEDŽIAGOS 

VIDPADIS

„MEMORY“ 
MEDŽIAGOS 

VIDPADIS

„MEMORY“ 
MEDŽIAGOS 

VIDPADIS

-5  €

34,90 €

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.

Bendrosios praktikos gydytoja  Aušra Venckienė REKOMENDUOJA:

„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.“

Lenktas WALKMAXX batų 
padas jūsų komfortui!

29,90 €



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

• Jokių trukdžių – padidinamas vaizdas, o abi 
rankos išlieka laisvos.

• Lankstūs, lengvi ir universalūs (tiek vyrams, 
tiek moterims tinkami) rėmeliai.

• Neslystanti nosies briauna.

 Rinkinį sudaro

19,90 €

HD Mirror Cam 
vaizdo registratorius
• 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.

Saugioms kelionėms!

Matmenys: 33 x 6 x 11,2 cm.

49,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

TV
HITAS

Rinkinį sudaro: Patogus pritvirtinimas280° kampu sukama kamera

Pest Reject Pro kenkėjų 
atbaidymo prietaisas
•   Veikia dar didesnį plotą nei 
     ankstesnė  prietaiso versija – iki 300 m².
•   2 funkcijos – skleidžia ultragarso bangas 
     ir elektromagnetinius impulsus.
•   Nereikia naudoti jokių kenksmingų 
     chemikalų savo namų aplinkoje.
•   Saugus jūsų vaikams ir augintiniams 
     (katėms bei šunims).

19,90 €

Kompaktiškas!

Pest Reject vabzdžių 
naikinimo prietaisas su 
lempute

29,90 €

Mosquito Stop 
tinklelis nuo vabzdžių

14,90 €

38 398 5 219 7093

Avalynė ir laisvalaikis Žingsnis į komfortą

38 www.walkmaxx.lt 398 5 219 7084

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

Tinklelio matmenys: 130 x 150 cm.

Tvirtinamas su 
magnetais

Nereikia gręžti

Lengvai ir greitai pritvirtinamas –
nereikia naudoti klijų, gręžti, kitaip
gadinti lango.

•  Visiškai universalus – tinka įvairaus 
dydžio langams.

•  100 % veiksmingas sprendimas 
nuo vabzdžių be chemikalų.

•  Pritvirtinkite tinklelį ir drąsiai laikykite 
atvertą langą visą dieną ir vakarą.

•  LED lemputė veiksmingai 
pritraukia vabzdžius, o elektros 
srovė juos sunaikina.

•  Galima naudoti ir 
namuose, ir jų išorėje.

•  Lengva pritvirtinti, naudoti ir valyti.
•  Nebereiks naudoti purškiklių 

ar kitokių vabzdžius 
atbaidančių chemikalų.

59,90 €

Paint Plus dažų 
purkštuvas

Galia: 80 W
Dažų talpykla: 800 ml.

23,96 €

Medžiui Plastikui Tinkui

-60  %Kiekvienas gali dažyti kaip profesionalas 
su šiuo dažų purkštuvu! Su šiuo prietaisu 
be jokio vargo tolygiai nudažysite įvairius 
tiek namų vidaus, tiek išorės paviršius.

• Dažykite lygias sienas, lubas, plytas, 
medinius, tinkuotus paviršius, betoną.

• Moderni purškimo technologija užtikrina puikų 
paviršiaus padengimą vienu sluoksniu.

• Reguliuojama dažų srovė.

• Patogu naudoti viena ranka.

Kompaktiškas ir 
patogus!

SKAIČIUS
RIBOTAS

-70  %

8,97 €

Priglauskite

39,92 €

-20  %

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS



40 418 5 219 7093

Avalynė ir laisvalaikis Žingsnis į komfortą

40 www.walkmaxx.lt 418 5 219 7084

Super Bright Switch 
belaidis šviestuvas

Magic Traks Crash 
lenktynių rinkinys

Magic Traks 
rinkinys

Magic Traks 
papildomos trasos 
dalys

Keltuvas Kelio kreiptuvas

19,90 €

14,90 €26,90 €

34,90 € 29,90 € 22,90 €

12,90 € 12,90 € 12,90 €

Handy Lux Colors
belaidžių šviestuvų komplektas
• Neįkaista, todėl saugu prisiliesti.
• Nereikia elektros.
• Itin lengvi ir nešiojami – kabinkite ten, kur 

jums patogu.
• Atsparūs aptaškymui ir  

lengvai dulksnai.

*Komplektą sudaro 4 šviestuvai – 
geltonas, oranžinis, rožinis ir žalias.

Reikalingos 3 x AAA 
baterijos.

Magic Tracks Crash
lenktynių rinkinys

Papildomos dalys, kurios leis 
lenktyniauti dar ilgesnėje trasoje.

Rinkinį sudaro:
• 220 trasos dalių (iš 

viso – 3,3 m ilgio)
• 1 kryžminė dalis

Reikalingos 2 x 3 AAA baterijos. Reikalingos 3 x AAA baterijos.

Lenktynių trasą galima lankstyti ir formuoti. 
Dar viena smagi staigmena laukia užgesinus 
šviesą – pamatysite, kad trasa švyti tamsoje! 
Beje, šviečia ne tik trasa, bet ir automobiliai, 
nes jie yra su šviesos diodų lemputėmis.

Rinkinį sudaro:
• 220 trasos dalių
• raudonas automobilis
• lapas su 78 automobilių 

lipdukais

Rinkinį sudaro:
• 200 trasos dalių (iš viso – 3 m ilgio)
• 2 automobiliai
• Siena su plytų imitacija
• Siena su akmens imitacija
• Kryžminė dalis
• 6 kelio ženklai
• 4 kūgeliai
• 1 lapas su

       lipdukais

Papildykite rinkinį šiais nuostabiais MAGIC TRACKS priedais!

Automobilio sukiklis

Yakkity Yak 
kalbantis žaislas
Pradžiuginkite savo mažylį smagiausiais 
žaidimais su YAKKITY YAK žaislu. Tai mielas, 
švelnus pliušinis žaislas, kuris gali juokingu 
balsu atkartoti pasakytą tekstą. Pasiruoškite 
ilgoms valandos linksmybių!

• Atkartoja pasakytą tekstą linksmai 
judėdamas.

• Įrašo iki 15 sekundžių trukmės tekstą.

• Galima pasirinkti iš trijų gyvūnų – žiurkėno, 
meškiuko, triušiuko.

•  Greitas būdas apšviesti tamsias
    vietas, kuriose nėra elektros.
•  Taupykite laiką – pritvirtinsite per kelias sekundes, 

tam nereiks jokių  įrankių.
•  Nešiojamas ir belaidis.
•  Rinkinyje 2 vienetai.

Prietaisas veikia su 3 AAA
baterijomis (nepridedamos).

NAUJIENA

Meškutis Žiurkėnas

Kiškutis Itin smagus 
žaislas vaikams 
ir jų draugams!

SKAIČIUS
RIBOTAS



Tornadica 
rankinis kultivatorius

29,67 €

19,90 €

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

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

Kiekvienam sodininkui!

Shadazzle
valiklis

Sani Sticks vamzdžių 
valymo lazdelės

19,90 €

Paprastas būdas, galintis 
padėti išvengti užsikimšusių 
nutekamųjų vamzdžių ar iš jų 
sklindančio nemalonaus kvapo. 

•  Pakaks kartą per mėnesį 
įmesti vieną lazdelę į vamzdį.

•  Taupo laiką ir pinigus.

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

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

Kiekis: 300 g.
Rinkinyje 24 vnt.!

24,90 €

Kriauklei

1 lazdelė per mėnesį

42 438 5 219 7093

Avalynė ir laisvalaikis Žingsnis į komfortą

42 www.walkmaxx.lt 438 5 219 7084

Mini Tornadica 
rankinis kultivatorius

•  Nedidelio skersmens virbai 
itin patogūs 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).

Kompaktiškas įrankis, su kuriuo                              
itin patogiai išpurensite dirvą 
aplink augalus ar išrausite arti jų 
augančias piktžoles.

Tornadica 
Ergonomic 
kastuvas

34,90 €

Palengvinkite kasimo 
darbus su TORNADICA 
ERGONOMIC kastuvu! 
Ergonomiško dizaino kotas 
yra lenktas ir su papildoma 
rankena, todėl dirbti lengviau. 
Be to, kartu gaunate du 
semtuvus – plastikinį sniegui 
ir metalinį – žemėms kasti bei 
kitiems sodo darbams.

Bionic Force 
vandens žarna
Lengva, tačiau patvari laistymo žarna. Tamprų guminį        
sluoksnį gaubia tvirtas pinto poliesterio sluoksnis – dėl
tokios sandaros ši žarna yra  atspari dėvėjimuisi ar 
kenksmingiems saulės spinduliams.
• Lengva ir patvari.
• Užima mažai vietos.
• Atspari UV spinduliams.
• Su jungtimis, dėl kurių lengva  pritvirtinti prie vandens šaltinio.

Žarnos skersmuo: 1,9 cm.
Sriegio skersmuo: 2,5 cm.

34,90 €

49,90 €

24,90 €

59,90 €

Žarnos: 

Lengva ir kompaktiška

Aukšto slėgio srovė

-30 %

17,43 €

-20 %

15,92 €

NAUJIENA

Rekomenduojame 
antgalį

9,90 €

7,5 m  

15 m   

22,5 m  

30 m     

Ypač kompaktiška

34,90 €

NAUJIENA NAUJIENA

Eukaliptų arba 
citrinos kvapo

-15 %
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Namai Lengvesniam gyvenimui

Rankinis prietaisas 
sunkiau pasiekiamiems 

paviršiams

Tsunami dulkių siurblys  
su vandens filtru
Belaidžių dulkių siurblių naujovė – 
galingas dulkių siurblys su vandens 
filtro technologija.

• Vandens filtras sulaiko dulkes, 
erkutes, žiedadulkes ir kitas daleles, 
o išpučiamas oras yra gaivus ir 
švarus.

• Belaidis ir lengvai naudojamas – 
paprasta pasiekti visur, kur yra 
nešvarumų.

• Galingas variklis su 18 voltų 
įkraunama ličio jonų baterija, 
veikiančia iki 40 minučių.

• Papildomas variklis šepetyje leidžia 
išvalyti net įsisenėjusius nešvarumus.

Sukamieji 
judesiai

5 LYGIŲ FILTRAVIMO SISTEMA:

1. Vandens filtras
2. Aktyvintosios anglies pluošto 

filtras (pašalina kvapus)
3. Tinklelis
4. HEPA filtras
5. Porolono filtras

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

39,90 €

279,90 €
Tsunami dulkių siurblio 
priedų komplektas

Tsunami 
siurblys

Vandens filtro 
technologija

Invictus
dulkių siurblys
Išbandykite visiškai kitokį namų valymą 
su moderniu INVICTUS dulkių siurbliu. 
Tai universalus prietaisas, kuris lengvai 
susidoros su įvairiausiomis valymo 
užduotimis tiek namuose, tiek už jų ribų.

• Patikimas BLDC variklis užtikrina 2,5 karto 
didesnę siurbimo galią.

• Motorizuotas šepetys kruopščiai surenka 
nešvarumus nuo įvairių paviršių.

• HEPA filtras sulaiko iki 99,9 % dulkių ir 
alergenų.

• Įkraunama ličio jonų baterija veikia iki            
30 minučių. 

• Belaidis daugiafunkcis prietaisas, kurį 
galima naudoti kaip įprastą vertikalų arba 
rankinį dulkių siurblį.

299,90 €

Motorizuotas 
šepetys atlieka   

10 000 sūkių/min.

Kompaktiškas ir 
belaidis!

Su LED 
lemputėmis

Įvairiai grindų dangai

Manevringas

Lengvas

Naudokite ne tik namuose 

BLDC variklis, 
atliekantis 

80 000 sūkių/min.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Tanja Kočevar REKOMENDUOJA:

„Įsigijusi INVICTUS pamiršau įprastą dulkių siurblį. 
Dabar neliko nepasiekiamų išsiurbti vietų. Be to, 
turiu ilgaplaukę katę, todėl anksčiau visi namai 
buvo pilni jos plaukų. Viskas pasikeitė pradėjus 

naudoti INVICTUS – lengvai susiurbiu visus katės 
plaukus ir patogiai išvalau nešvarumų talpyklą.“

Siurbkite, valykite 
garais arba abu 

vienu metu!

Siurbkite

Valykite garais

Abu vienu metu

3in1
garinis prietaisas

199,90 €

Išbandykite valymą garais ir būsite nustebinti, kaip 
lengva ir paprasta tvarkyti namus.

• Daugiafunkcis valymo prietaisas: valo garais, renka 
dulkes arba atlieka abi funkcijas vienu metu.

• Skleidžia suslėgtus sausus garus, todėl paviršiai 
netampa per drėgni ir greitai išdžiūsta.

• 360° besisukanti prietaiso galvutė leidžia pasiekti 
atokias vietas ir valyti įvairiomis kryptimis.

• Greitai įkaista iki 140 °C laipsnių.

Galia: 680 W.

-10 %

251,91 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Rinkinyje: 
• Dvejopos paskirties 

šepetėlis
• Siauras antgalis
• Laikiklis
• Įkroviklis
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Namai Lengvesniam gyvenimui

Storm 
dulkių siurblys

79,90 €

Storm 
dulkių siurblio filtrai

 7,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Victor 
dulkių siurblys

Šį dulkių siurblį galima naudoti dvejopai – kaip vertikalų arba 
rankinį, ir lengvai išvalyti ne tik įvairiausių rūšių grindis, bet ir 
vietas po baldais, siaurus plyšius, baldų apmušalus, užuolaidas 
ar aukštai esančius paviršius.

•  Vertikalus siurblys kasdieniam nešvarumų 
    nuo įvairiausių paviršių siurbimui.
•  Rankinis siurblys baldų apmušalams, 
    aukštai esantiems paviršiams siurbti.
•  Siauras antgalis leidžia susiurbti nešvarumus sunkiai  
    pasiekiamose vietose – kampuose, plyšiuose, balduose.
•  Lengvai ištuštinama nešvarumų talpykla.
•  Nešvarumų talpyklą ir HEPA filtrą galima plauti. 
•  5 m ilgio maitinimo laidas.

Galia: 600 W.

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

Galingas dulkių siurblys lengvam 
namų tvarkymui. Naudokite net 
keliais skirtingais būdais: siurbkite 
sausus nešvarumus, skysčius 
arba naudokite balionams, 
čiužiniams pripūsti.

•  Galite naudoti keliais skirtingais 
būdais: siurbti sausus 
nešvarumus, skysčius arba pūsti.

•  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.

Galia: 1200 W.

prietaiso korpusas su van-
dens ir nešvarumų talpykla, 
2 vamzdžiai, žarna, univer-
salus grindų šepetys, skysčių 
šepetys, T formos šepetėlis, 
siauras antgalis, apvalus še-
petėlis, pūtimo antgalis.

Komplekte yra: 

99,90 €

Galima siurbti ir skysčius

Patogu siurbti automobilį

Paprasta nupūsti lapus

Patogus laiptų 
siurbimas

Paprastas nešvarumų 
talpyklos valymas

Lengvas nešvarumų iš 
kraštelių siurbimas

Justina ŠyvokienėREKOMENDUOJA:

,,Kai parsivežiau „Viktorą“, vyras labai 
juokėsi, kad „parsivedžiau kitą“. Labai 
patiko, jog siurblys lengvas, manevrin-
gas, stabilus – „užlipo“ ant kilimo nepar-
virtęs. Siurbimo galią galima reguliuoti, tai 
praktiška siurbiant baldus ar užuolaidas.“

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Phantom
dulkių siurblys

Phantom siurblio dulkių 
maišeliai

 19,90 €

349,90 € Galia: 1200 W.

Su vandens filtru

Tinka siurbti 
skyčiams

Gilus baldų 
valymas

 14,90 €

Victor dulkių siurblio filtrai
Komplekte 2 vnt.

Švarus ir gaivus oras šiais laikais tapo didele vertybe, 
todėl ROVUS pristato veiksmingai valantį dulkių 
siurblį su vandens filtru, kuris sulaiko net mažiausias 
nešvarumų daleles ir atgal išpučia gryną orą.

•  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.

NAUJIENA
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Namai Lengvesniam gyvenimui

Įvairių kambarinių 
šluosčių rinkinys, 
4 vnt.

Virtuvinių šluosčių 
rinkinys,  
4 vnt.

Vonios šluosčių 
rinkinys,  
4 vnt.

Automobilinių 
šluosčių rinkinys,
4 vnt.

9,98 €

9,98 €

9,98 €

9,98 €

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

29,90 €

Spray šluota
• Su 350 ml vandens talpykla.
• 360° kampu besisukanti galvutė 

lengvai pasiekia visus kampus.
• Lengva, kompaktiška, patogi 

laikyti.
• Visų rūšių grindų dangai: 

plytelėms, linoleumui, marmurui 
ar laminatui.

• Daugkartinio naudojimo 
skalbiamos mikropluošto 
šluostės.

34,90 €

Spray Mop & Sweeper 
valymo įrankis

49,90 €

Swivel Sweeper
elektrinė šluota

39,90 €

Pasirūpinkite švariais namais lengviau ir 
greičiau nei kada nors anksčiau. Su šiuo vienu 
prietaisu galite šluoti nešvarumus arba valyti 
grindis su drėgna ar sausa šluoste.

•   Pagrindas su šluoste sukasi 180° kampu 
     ir lengvai išvalo vietas po baldais 
     ir aplink juos.
•   Pridedamas specialus šepetėlis šluostei 
     ir nešvarumų talpyklai valyti.
•   Įrankis rankinis, nereikalingos 
     baterijos ar elektros lizdas.
•   Į talpyklą galima pilti vandenį arba 
     grindų valiklį.

Belaidė elektrinė šluota ypač lengvam namų 
tvarkymui. Net 4 šepetėliai veiksmingai surenka 
nešvarumus nuo įvairiausių paviršių, 90° 
sulenkiamas kotas padeda lengviau pasiekti 
atokias vietas.
• Prietaisas belaidis, tad jūsų neriboja 

maitinimo laidas ar elektros lizdai.
• Įkrautas prietaisas veikia iki 45 minučių.
• Manevringas pagrindas sukasi 360° kampu.
• Tinka įvairiausiems paviršiams valyti.

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

 1

 2

 3

Išvalyti nešvarumus iš 
talpyklos itin paprasta – 
laikykite pagrindą virš šiukšliadėžės 
ir nuspauskite mygtuką. Nešvarumai 
iškris tiesiai į šiukšliadėžę, o jums 
nereiks purvintis rankų. 1. Šlapias valymas

2. Sausas valymas
3. Šlavimas

Nešvarumus šepetėliai 
sušluoja į talpyklą 

pagrindo viduje, tad jums 
nereikia naudoti semtuvo 

ir varginti nugaros.
 1

 2

 3

Išvalyti nešvarumus iš 
talpyklos itin paprasta – 
laikykite pagrindą virš 
šiukšliadėžės ir nuspauskite 
užraktus. Nešvarumai iškris 
tiesiai į šiukšliadėžę, o jums 
nereiks purvintis rankų. 

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

-35 %

19,44 €

TV
HITAS

Spray XL šluostėsSpray šluostės,

Komplekte – 2 vienetai šluosčių.

Daugkartinio naudojimo mikropluošto šluostės gerai 
surenka ir nuvalo nešvarumus (tiek sausos, tiek drėgnos), 
greitai džiūsta, nepalieka ruožų ant valomo paviršiaus. 
Pasirinkite pagal turimos šluotos dydį, įprastą arba XL

nuo 4,90 €

Net 60 cm pločio!

• 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.

Spray XL šluota

60 cm
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Arctic Ultra 
oro vėsintuvas
Mėgaukitės gaiviu švariu oru su šiuo asmeniniu 
vėsintuvu, kuris vėsina ir drėkina aplink jus 
esantį orą.

• Dviejų etapų vėsinimas – vandenį garinantis 
filtras ir dulksna.

• Ilgesnis veikimo laikas – iki 12 valandų.

• Kompaktiškas, lengvas, patogus pernešti.

• Plaunamas daugkartinio naudojimo filtras.

• Filtrą lengva išimti.

Dviguba 
vėsinimo galia 

Svetainė Biuras Virtuvė Vonia Miegamasis

DRĖKINAVALOVĖSINA

50 518 5 219 7084

Namai Lengvesniam gyvenimui

Ambient Mist
drėkintuvas
• Didelė vandens 
• talpykla – 1,25 l,

todėl prietaisas gali 
veikti iki 20 valandų.

• Į vandenį galima įlašinti kelis lašus 
mėgstamo eterinio aliejaus.

• Automatiškai išsijungia, kai lieka 
per mažas kiekis vandens.

• Drėkinamas plotas – 15–20 m².
• 3 funkcijas atliekantis             

prietaisas: drėkinimas, kvapų 
sklaidymas ir švietimas.

59,90 €

 Besikeičiančios spalvosGalia: 12 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Arctic oro 
vėsintuvas

31,92 €

Arctic oro vėsintuvo filtras

9,90 €

Ultralux 5in1 
ventiliatorius-drėkintuvas

199,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Valdomas ir nuotolinio valdymo 
pulteliu

Šis daugiafunkcis prietaisas leidžia 
pasirūpinti visapusišku komfortu 
karštomis dienomis ir ne tik: vėsinkite, 
drėkinkite orą, paskleiskite aromatinių 
aliejų kvapą, atbaidykite vabzdžius ir 
gerinkite oro kokybę.

•   3 greičio, drėkinimo ir 
     režimo nustatymai.
•   Iki 12 valandų laikmatis su 
     automatinio išsijungimo funkcija.
•   Prietaiso funkcijas galima 
     naudoti kartu arba atskirai.
•  Patogu naudoti – jį galima valdyti 
    rankiniu būdu arba su nuotolinio 
    valdymo pulteliu.

Galia: 90 W.

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

besikeičiančiomis spalvomis

Šiltas 
oras Šaltas 

oras

Didelis valdymo ekranas

5 ratukai

Didelė talpykla (3,1 l)

39,90 €

209,90 €

Ventus Smartair
ventiliatorius

Valdomas ir nuotolinio valdymo 
pulteliu

Modernus ir nepaprastai 
praktiškas prietaisas, kuris 
pravers jūsų namams ištisus 
metus. Šį daugiafunkcį prietaisą 
galite naudoti kaip ventiliatorių, 
drėkintuvą, šildytuvą, kvapų 
sklaidytuvą, skalbinių džiovintuvą.

• 3 skirtingi ventiliatoriaus veikimo 
režimai – normali srovė, natūrali 
srovė ir silpnėjanti srovė.

• Sukiojasi plačiu kampu – aukštyn, 
žemyn, į kairę ir į dešinę.

• 12 ventiliatoriaus veikimo greičių.

• 2 šildymo nustatymai.

Galia: 1800 W.

SukiojasiDidelis valdymo ekranas

Vandens talpykla

Kvapiųjų aliejų skyrius

NAUJIENA

NAUJIENA

-10 %

179,91€

-10 %

188,91 €

-40 %

35,94 €

39,90 €

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

-20 %
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Namai Lengvesniam gyvenimui

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

149,70 €

 Belaidis lygintuvas

Galia: 2200 W.

Audinių garinimo 
prietaisas

Galia: 1200 W.

Ultra audinių priežiūros prietaisai
• Patogus 3 dalių komplektas įvairiapusei audinių 

priežiūrai: lyginimui, garinimui ir pūkų rinkimui.
• Lygintuvą galima naudoti ir be laido. 
• Pūkų rinkiklis veikia su baterijomis.
• Garinimo prietaisas turi 2 garų srovės intensyvumo lygius.

Supreme 
belaidis lygintuvas

79,90 €

 Belaidis lygintuvas

•  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 pasiekti 
ir lyginti vietas aplink sagas, kišenes ir pan.

Galia: 2200 W.

 Pūkų rinkiklis

Galia: 1 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

NAUJIENA

SML

15 kg 15 kg 10 kg

3 prietaisų 
rinkinys! 

Rovus 
sulankstomas krepšys
Praktiškas krepšys 
įvairiems daiktams laikyti. 
Nenaudojamą galima 
sulankstyti ir taupyti vietą 
namuose.
• 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.

 Įvarūs panaudojimo būdai

Gėlėms laistyti Žaislams laikyti

19,90 €
L dydžio krepšys

17,90 €
M dydžio krepšys

14,90 €
S dydžio krepšys

Skalbiniams laikyti
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Namai Lengvesniam gyvenimui

Universalus grindų ploviklis, 900 ml

Įvairių paviršių valiklis, 500 ml

Koncentruotas skalbiklis, 1,5 l

Indų ploviklis, 500 ml

Tualeto valiklis, 750 ml

Vonios kambario valiklis, 500 ml

2,90 €

5,90 €

5,90 €

5,90 €

4,90 €

14,90 €

XXL 5 priemonių rinkinys
Rinkinį sudaro:
• BIOTOS vonios valiklis.
• BIOTOS grindų valiklis.
• BIOTOS įvairių paviršių valiklis.
• BIOTOS tualeto valiklis.
• BIOTOS koncentruotas skalbiklis su probiotikais.

1

4

6

5

2

3

Pažangūs valikliai švariai ir saugiai namų aplinkai, veikiantys 
gerųjų bakterijų (probiotikų) pagrindu. Valikliai veiksmingai 
pašalina nešvarumus, biologinės kilmės kvapus ir sukuria 
apsauginę plėvelę ant nuvalyto paviršiaus.

KASDIENEI NAMŲ ŠVARAI!

1 2 3

4 5 6

36,90 €

Window Magic 
langų valymo prietaisas
Belaidis ir kompaktiškas prietaisas, su kuriuo 
langų valymas taps gerokai lengvesnis ir greitesnis. 
Purkškite vandenį ar valiklį ir braukite žemyn viską 
susiurbdami – tai taip paprasta!

•  Prietaisas ne tik purškia, bet ir susiurbia vandenį, 
    todėl langų valymas yra itin patogus, lengvas ir greitas.
•  Platus guminis antgalis veiksmingai susiurbia vandenį 
    ir nešvarumus į talpyklą, nepalieka jokių ruožų ar žymių.
•  Prietaisas belaidis, todėl jį galite naudoti tiek 
    namų viduje, tiek išorėje.
•  Nepertraukiamai veikia iki 50 min. ir nuvalo iki 20 m² plotą.

Langai, spindintys 
švara!

Purkškite ir susiurbkite!

Pridedamas 
patogus

indelis vandeniui 
pilti

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

49,90 € Veikia su 4 AA baterijomis, kurios neįeina į rinkinį.

Rovus
asmeninis šildytuvas
Itin praktiškas ir kompaktiškas
šildytuvas, kuris jungiamas tiesiai į
elektros lizdą. Patogus būdas 
pašildyti namų kambario, garažo, 
biuro orą.
• Reguliuojama temperatūra 

nuo 15 iki 32 °C ir 12 valandų 
laikmatis.

• Aiškus LCD ekranas.
• Galima pasirinkti iš 2 šildymo 

intensyvumo lygių.
• Patogu pasiimti į keliones ar 

pernešti iš vieno kambario į kitą.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Valdomas ir nuotolinio valdymo 
pulteliu

24,90 €
Galia: 500 W.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Handy
šildytuvas
Ypač kompaktiškas šildytuvas su 
galingu keraminiu kaitinimo elementu 
pasirūpins namų šiluma ir jaukumu 
vėsaiis vakarais.

• Padeda sušildyti mažesnes 
patalpas, kurių plotas – daugiausia 
23 m².

• Automatinio išsijungimo funkcija.
• 2 šildymo lygiai.
• Temperatūra reguliuojama nuo    

15 iki 32 °C.
• Taupo vietą Jūsų namuose.

19,90 €
Matmenys: 15 x 8,5 x 8,5 / 10 cm.
Galia: 370 W.

Fast Sew
siuvimo mašinėlė

24,90 €

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

NAUJIENA
Kompaktiška siuvimo mašinėlė 
lengviems ir greitiems siuvimo 
darbams. 

• 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.

PASTABA: siuvimo mašinėlė netinka šioms medžiagoms: 
100 % šilkui / poliamidui, likrai, trikotažui, odai ir labai storoms 
medžiagoms (džinsui, vilnai).

Patogu apsiūti kraštus

Itin tinka drabužiams taisyti

Reikalingos 4 x AA 
baterijos.

-50 %

12,45 €



GARANTIJA 
PAGRINDUI

15
M E T Ų

IŠBANDYMO 
GARANTIJA

60
N A K T Ų

Miego inovacijų sąjunga
Naujieji AIR+ čiužiniai suderina „Octaspring®“ spyruokles, naujos 
kartos „Ecocell®“ medžiagos sluoksnius ir „Pocket“ tipo spyruokles. 
Moderniausios technologijos didžiausiam įmanomam komfortui!

Išskirtinis iki 8 kartų didesnis oro 
laidumas
Apdovanojimą pelniusi „Octaspring®“ spyruoklių technologija 
užtikrina nuolatinę oro cirkuliaciją, sukuriančią gaivią miego aplinką.

Itin aukštas
Net 27 cm aukščio čiužinys išskirtinei miego prabangai.

Užvalkalas su modalo pluoštu
Čiužinio užvalkalas papildytas hipoalerginiu ir nepaprastai švelniu 
prisiliesti modalo pluoštu.

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ
IR 

IŠSKIRTINIS AUKŠTIS
AIR+

IŠBANDYMO 
GARANTIJA

60
N A K T Ų 

• 5 komforto zonos suteikia tinkamą kūno atramą.

• „Memory“ medžiagos komfortas.

• 3D prisitaikymas – visoms miego pozicijoms.

• Užvalkalas su modalo pluoštu.

• Apsaugotas nuo bakterijų 
    ir dulkių erkučių.

• Hipoalerginis.

aukštis 
27 cm

AIR+ SELECT čiužinys

VARTOMAS 
DVISLUOKSNIS 
PAGRINDAS

5 KOMFORTO 
ZONOS

5

3 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

2 cm 
„Ecocell®“ 
medžiagos 

sluoksnis

 3 cm „Octaspring®“ 
spyruoklių sluoksnis

 Nusegama skal-
biama viršutinė 
užvalkalo dalis

 2 cm „Memory“ 
medžiagos 

užvalkale

1 cm „Formacell“ 
medžiagos sluoksnis

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

 2 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

8 cm „Pocket“ 
spyruoklių sluoksnis, 

padalytas į 5 zonas

3 cm „Ecocell®“ 
medžiagos 
sluoksnis

nuo 499,90 €

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI„O

C
TAPRING®“ TECHNO
LO

G
IJ

A

INOVATYVI 
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čiužiniai

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI„O

C
TAPRING®“ TECHNO

LO
G
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A

INOVATYVI 

 Tik 05 13–27 dienomis-100 €

Pagaminta 
ES

*Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt



IŠBANDYMO 
GARANTIJA

60
N A K T Ų 

• 3 komforto zonos suteikia tinkamą kūno atramą.

• 3D prisitaikymas – visoms miego pozicijoms.

• Užvalkalas su modalo pluoštu.

• Apsaugotas nuo bakterijų 
    ir dulkių erkučių.

• Hipoalerginis.

aukštis 
27 cm

AIR+ COMFORT čiužinys

5 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

Nusegama skalbiama 
viršutinė užvalkalo dalis

4 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

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

3 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

10 cm „Pocket“ 
spyruoklių sluoksnis 

VARTOMAS 
DVISLUOKSNIS 
PAGRINDAS

3 KOMFORTO 
ZONOS

3

LAIDI 
ORUI 

IR
 PRISITAIKANTI„O

C
TAPRING®“ TECHNO

LO
G

IJ
A

INOVATYVI 

nuo 399,90 €

www.dormeo.lt58 598 5 219 7084

Namai Gera būti namuose

 Tik 05 13–27 dienomis-100 €
*Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt
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Namai Gera būti namuose

iMemory Silver čiužinys
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.

18 cm

Minkštas KietasVidutinio 
kietumo

minkštumo
zonos

3 1
2

2 cm
7,5+7,5

cm

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
 GARANTIJA

Yra įvairių matmenų.

1

2

3

4

1

2

3

4

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

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.

14 / 16 cm

18 cmALOE VERA PLUS

ALOE VERA 16 cm

Minkštas KietasVidutinio 
kietumo

1

2

1

2

14 cm arba 16 cm „Ecocell®“ 
medžiagos sluoksnis

2 cm storio čiužinio užvalkalas, 
impregnuotas alavijų ekstraktu

Yra įvairių matmenų.

Už
va

lk
al

as
 p

ap
ildytas alavijų ekstraktu 

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
 GARANTIJA

nuo 289,90 €

nuo 229,90 €

nuo 209,90 €18 cm

Fresh Prima 
čiužinys
Tobula atrama ir komfortas 
visai šeimai!

• „Octaspring®“ spyruoklės tobulai 
prisitaiko ir užtikrina nuolatinę oro 
cirkuliaciją.

• 3 komforto zonos.
• 4 rankenos šonuose, kad čiužinį 

būtų patogu pernešti.
• Skalbiamas užvalkalas.

Minkštas KietasVidutinio 
kietumo

10 cm
2 cm 3 cm2 cm

Puikiai prisitaiko prie kūno!

1

2

3

4

2 cm storio „Memory“ 
medžiagos sluoksnis čiužinio 
užvalkale

3 cm „Ecocell®“ medžiagos

3 cm „Octaspring®“ skyruoklių

10 cm „Ecocell®“ medžiagos

Yra įvairių matmenų.

1
2

3

4

nuo 299,90 €

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, 

iMemory S Plus čiužinys

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
 GARANTIJA

    
 IN

OVATYVI
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C
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G
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*Yra įvairių matmenų.

1

2

3

4

2 cm storio „Memory“ medžiagos sluoksnis 
čiužinio užvalkale

Minkštesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

S formos „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis

Kietesnis „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

1
2

3

4

dulkių erkučių ir nemalonių kvapų.
• Orui laidus „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis 

padeda užtikrinti tinkamą čiužinio higieną.

20 cm

Minkštas KietasVidutinio 
kietumo

2 cm

1

2

nuo 329,90 €

    
 IN

OVATYVI

„O
C

TASPRING®“ TECHNO
LO

G
IJ

ALAIDESNIS

ORUI

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
 GARANTIJA

Agnė ir Giedrius ArbačiauskaiREKOMENDUOJA:

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

*Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt

*Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt
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Namai Gera būti namuose

Aloe Vera apsauginis 
čiužinio užvalkalas
• Užvalkalas papildytas alavijų 

ekstraktu, todėl yra nepaprastai 
švelnus.

• Poliuretano sluoksnis 
nepraleidžia skysčių, tačiau yra 
laidus orui.

• Su 4 elastinėmis juostelėmis.
• Tinka iki 33 cm aukščio 

čiužiniams.

Fresh 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.

Total apsauginis 
čiužinio užvalkalas
• Viršutinė užvalkalo pusė visiškai 

nelaidi skysčiams, tačiau laidi 
orui.

• Apsaugo čiužinį nuo 
nešvarumų, maisto  
likučių, skysčių.

• Užsegamas užtrauktukais.
• Tinka 16–24 cm aukščio 

čiužiniams.

nuo 24,90 €nuo 19,90 € nuo 16,90 €

Clip Flex 
grotelės

Compact Flex 
grotelės

Aukštis – 4 cm.  
Yra įvairių matmenų.

Aukštis – 5 cm.  
Yra įvairių matmenų.

• 28 beržinės lentjuostės, 
sutvirtintos lanksčiais guminiais 
laikikliais.

• 4 dvigubos centrinės lentjuostės, 
kurių kietumą galima reguliuoti.

• 28 beržinės lentjuostės, 
sutvirtintos lanksčiais guminiais 
laikikliais.

• 5 dvigubos centrinės lentjuostės, 
kurių kietumą galima reguliuoti.

nuo 54,90 €nuo 84,90 €

Su patvariu
mediniu rėmu.

Mamut 
lova
Nesvajokite apie naują lovą – 
tiesiog ją įsigykite! Kruopščiai 
apgalvoto minimalistinio dizaino 
lova puikiai tiks kiekvienam 
miegamajam.

•  Iš kokybiškų medžiagų.
•  Lengva surinkti.
•  Reguliuojamas gylis 
   pagal čiužinio aukštį.
 

Pasirinkite iš dviejų spalvų:
šviesaus ąžuolo ir baltos

nuo 179,90 €

2
METŲ

GARANTIJA
Pagaminta 

ES

Dolce Premium 
lova

nuo 399,90 €

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.
  

Pagaminta 
ES

2
METŲ

GARANTIJA

Skirta 
žmonėms iki 

130 kg.

Yra įvairių matmenų.

Yra įvairių matmenų.

2
METŲ

GARANTIJA

2
METŲ

GARANTIJA

Norėdami prailginti čiužinio naudojimo laiką naudokite apsauginius čiužinių užvalkalus.

-100 €
Pirkite kartu bet kokių matmenų ir bet kokios rūšies LOVĄ, GROTELES bei 

ČIUŽINĮ ir gaukite NET 100 € nuolaidą KOMPLEKTUI.

Dygsniuotas

+ + = 

-20 %

nuo 15,92 €
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Namai Gera būti namuose

3+2 cm 5+2 cm

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 
formos ir svorio.

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

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

• Nusegamas ir skalbiamas užvalkalas. 

Memosan Roll Up 3+2/5+2
antčiužinis

Yra įvairių matmenų.

nuo 99,90 €

NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

TOP 
PREKĖ

Lengvai suvyniojamas

Tieskite ant 
nepatogios sofos

Renew Natura 
antčiužinis

6 cm
Yra įvairių matmenų.

nuo 89,90 €

NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS

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

1
2
3

Neslystanti apačia
Užtrauktukas

4
5

Komfortas su natūralumo 
prisilietimu

1

2
3

4

5

3 cm

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Karolina ir Andrius Sujetos REKOMENDUOJA:

„Vertinu kokybę, tuo labiau kad ir aš, ir 
mano dukra miegos ant antčiužinio, todėl 
manau, kad visada reikia rinktis geriausią. 
Patiesus jį bet kur gali pasijusti taip, tarsi 
miegotum pačioje patogiausioje lovoje.“

Populiarią RENEW kolekciją papildė naujiena – RENEW 
NATURA antčiužinis! Patobulintas, kad užtikrintų 
nepaprastą komfortą ir lengvumo jausmą.

• Užvalkalas papildytas „Tencel®“ pluoštu, reguliuojančiu 
miego aplinkos temperatūrą ir užtikrinančiu malonią 
gaivą.

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

• Iš 100 % naujos kartos „Memory“ medžiagos 
pagamintas pagrindas visiškai prisitaiko prie kūno 
formos ir svorio, suteikdamas atramą visam kūnui ir 
leisdamas puikiai išsimiegoti.

• Papildomas komforto sluoksnis sofai, sulankstomai 
lovai ar kitiems nepatogiems miego paviršiams.

NAUJIENA

Patogi pakuotė

www.dormeo.lt

PRIMAVERA 
antklodė 140 x 200 cm. 

Vertė 64,90 €
www.dormeo.lt

PRIMAVERA 
antklodė 140 x 200 cm. 
Vertė 64,90 €

Perkant bet kurį 
ANTČIUŽINĮ

Perkant bet kurį 
ANTČIUŽINĮ

Komplekte – bangelės 
formos pagalvė



www.dormeo.lt66 678 5 219 7084

Namai Gera būti namuose

5 cm

Roll Up Supreme 
antčiužinis

Yra įvairių matmenų.

nuo 89,90 €

Universalus antčiužinis, kurį galite 
naudoti pačiose įvairiausiose 
vietose ir situacijose. 

• Pagrindas iš „Ecocell®“ 
medžiagos užtikrina komfortą, 
tolygų svorio paskirstymą ir 
tinkamą nugaros atramą.

• Viena antčiužinio užvalkalo 
pusė yra iš patvarios 
medžiagos, o kita – padengta 
vandeniui nelaidžia danga. 

• Po užvalkalu esantis silikono 
pluošto sluoksnis saugo 
nuo dulkių erkučių ir kitų 
mikroorganizmų.

• Su lipniomis juostelėmis 
     ir laikymo krepšiu.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

VASARNAMISAUTOMOBILINIS 
NAMELISFESTIVALIAI STUDENTŲ 

BENDRABUTIS GRINDYS
Z Z Z Z . . .

Lengvai suvyniojamasPuikiai tinka iškylaujant

nuo 89,90 €

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.

• Pagrindą sudarančius sluoksnius 
(kietesnį ir minkštesnį) galima keisti 
vietomis.

• Palaiko pastovią temperatūrą.
• Užvalkalą galima nusegti ir skalbti 

skalbimo mašinoje.

Baby vaikiškas čiužinys

NELAIDUS 
VANDENIUI

NUSEGAMAS 
SKALBIAMAS 
UŽVALKALAS

HIPOALERGINIS
Matmenys: 
60 x 120 cm, 70 x 140 cm. 10 cm

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

Asana kilimas

nuo 49,90 €

Patieskite šį kilimą miegamajame ar vaikų 
kambaryje ir grindys taps minkšta ir smagia vaikų 
žaidimų vieta. Išskirtinis minkštumo ir švelnumo                                       
pojūtis vos atsistojus ant kilimėlio. 

• 2 cm viskozės elastinės „Memory“ medžiagos                 
sluoksnis prisitaiko prie pėdos kontūrų. 

• Kilimas neslidinėja, todėl yra saugus ir stabilus.
• Stilingos spalvos.

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

Labai patinka 
vaikams!

Coral vonios kilimėlis
Kilimėlio paviršius yra 
reljefinis, padeda sukurti 
pajūrio atmosferą Jūsų 
vonioje. Kauburėliai kilimėlio 
paviršiuje švelniai masažuoja ir 
atpalaiduoja.

• Kilimėlio viršus padengtas drėgmę 
sugeriančiu ir greitai džiūstančiu flisu.

• Papildytas „CleanEffect®“ medžiaga, 
saugančia nuo bakterijų.

• Neslystanti apačia.

14,90 €

Matmenys: 50 x 70 cm.

Prisitaiko prie 
pėdos 

linkių!

Air
antčiužinis

7 cm

Yra įvairių matmenų.

nuo 139,90 €

Pirmasis antčiužinis su „Octaspring®“ 
spyruoklėmis! Panirkite į ramų, patogų 
ir gaivų poilsį!

• „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.

Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS
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Tieskite ant nepatogios sofos

TV
HITAS

*Daugiau apie paslaugą ir jos panaudojimo taisykles ieškokite www.dormeo.lt

DOVANA
Dream Space kilimas

TIK iki 05 13 d.

www.dormeo.lt

PRIMAVERA 
antklodė 140 x 200 cm. 

Vertė 64,90 €

Perkant bet kurį 
ANTČIUŽINĮ



Gera būti namuose

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

nuo 44,90 €
40°C

CLASSIC PLUS pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

29,90 €

PAVASARIUI
RUDENIUI

3

Kamšalas – 300 g/m2

CLASSIC pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

24,90 € 1

 2  4

 1

 2

 4

 1

 2

Siena 
antklodė ir pagalvė

19,90 €

Pagalvės matmenys:
50 × 70 cm.

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

nuo 49,90 €

Gaiviam miegui tereikia pasirinkti 
tinkamą  patalynę! SIENA linijos 
produktai gerai išgarina drėgmę, todėl 
leis kiekvieną naktį Jūsų odai kvėpuoti.

Sleep Inspiration 
antklodė ir pagalvės
Pasirūpinkite jaukiu poilsiu ištisus metus. 
Švelnios pastelinės spalvos įkvėps 
spalvingiems sapnams.

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® 
advanced“ mikropluošto (100 %), kuris 
yra nepaprastai minkštas ir be galo purus.

• CLASSIC pagalvės tinka įvairioms miego 
pozoms.

• ANATOMIC pagalvė tinka miegoti ant 
nugaros ir šono.

• Pagalvių viena pusė dygsniuota raštais, 
kita glotni.

• Užvalkalas iš poliesterio (100 %).

www.dormeo.lt68 698 5 219 7084

Namai

60°C

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

nuo 54,90 €

PAVASARIUI 
RUDENIUI

3

Kamšalas – 350 g/m2

Anatominė pagalvė 
Matmenys: 50 x 70 cm.

34,90 €

Klasikinė pagalvė
Matmenys: 50 x 70 cm.

34,90 €

 1

 2

 1

 3

 2  3

Aloe Vera 
antklodė ir pagalvės
Minkštas, purus ir itin švelnus 
komplektas leis Jums pasijusti taip, 
lyg miegotumėte debesyse.

• Kamšalas iš orui laidaus 
„Wellsleep® advanced“ 
mikropluošto (100 %), kuris yra 
nepaprastai minkštas ir be galo 
purus.

• Užvalkalas impregnuotas alavijų 
ekstraktu, todėl antklodė išskirtinai 
minkšta ir maloni priglusti.

• Pagalvė tinka įvairioms miego 
pozoms.

• Užvalkalas iš poliesterio (100 %).

Reguliuojamas aukš
tis

60°C

3

Kamšalas – 250 g/m2

Matmenys: 140 x 200 cm.

69,90 €

Four Season
antklodes
Dviguba antklodė - puikus sprendimas 
praktiškiems žmonėms. Antklodės yra skirtingo 
storio: storesnė puikiai tinka šaltuoju metu, o 
plonesnė – šiltais vasaros mėnesiais.

• 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 papil-
dytas „Tencel™“ pluoštu (50 %), kuris 
greitai sugeria drėgmę, suteikdamas 
sausos ir maloniai vėsios miego ap-
linkos jausmą. 

• Storesnės antklodės kamšalas iš 
orui laidaus „Wellsleep® advanced“ 
mikropluošto (100 %), kurisyra nepa-
prastai minkštas ir be galo purus.

• Užvalkalas iš polisterio (100 %).

 3

ANATOMIC pagalvė
Matmenys: 30 x 50 cm.

29,90 € 3

• Kamšalas iš orui laidaus 
„Wellsleep® advanced“ 
mikropluošto (100 %), kuris yra 
nepaprastai minkštas ir be galo 
purus.

• Pagalvė tinka įvairioms miego 
pozoms.

• Užvalkalas iš poliesterio (100 %).

Matmenys: 200 x 200 cm.

89,90 €

nuo 34,93 €
60°C

PAVASARIUI 
RUDENIUI

3

Kamšalas – 350 g/m2

Reguliuojamas aukš
tis

-30 %

 1

 2

VISIEMS METAMS

3

Kamšalas –150 g/m2

Susekite 
antklodes 
spaudėmis

2
VIENAME

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

SUAUGUSIESIEMS

VAIKAMS

Memosan 3D trisluoksnė pagalvė
suaugusiesiems ar vaikams

• Pagrindas iš viskozės elastinės 
„Memory“ medžiagos gabaliukų 
prisitaiko prie galvos, kaklo ir pečių.

• Užvalkalas iš medvilnės.
• Orui laidi „AirX System“ medžiaga  

užvalkalo šonuose.
• Reguliuojamas aukštis.

Memosan Classic
pagalvė

Pagalvės matmenys: 50 x 70 cm.

39,90 €
29,90 €

• Bangelės formos pagalvė užtikrina komfortą 
ir taisyklingą kaklo bei galvos padėtį.

• Pagrindas iš viskozės elastinės „Memory“ 
medžiagos prisitaiko prie galvos, kaklo  
ir pečių.

• Užvalkalas su „Tencel®“ pluoštu  
užtikrina gaivą.

• Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje  
40 °C temperatūroje.

Renew Natura
pagalvė 

Pagalvės matmenys:  30 x 50 cm.

29,90 €

60°C60°C

• Bangelės formos trisluoksnė pagalvė 
pritaikyta vaikams iki 10 metų, tačiau tinka ir 
suaugusiesiems.

• Pagalvės pagrindą sudaro 1 „Ecocell®“ 
medžiagos ir 2 viskozės elastinės „Memory“ 
medžiagos sluoksniai.

• Reguliuojamas aukštis ir kietumas.

29,90 €

• U formos pagalvė labai patogiai atremia  
galvą ir kaklą, kad galėtumėte patogiai  
nusnūsti keliaudami.

• Pagalvės vidus užpildytas „Memory“ medžiagos 
gabaliukais, kurie reaguoja į šilumą ir tobulai 
prisitaiko prie galvos ir kaklo formos.

• Ypač švelnus pliušinis užvalkalas.

Dormeo 
kelioninė pagalvė

Patogioms
kelionėms!

39,90 €

40°C

Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

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

nuo 49,90 €

True Evolution pagalvė
• Minkštesnės „Octaspring®“ 
    spyruoklės iš „Memory“ medžiagos 
    švelniai atremia galvą, o kietesnės 
    spyruoklės iš „Ecocell®“ medžiagos  

kraštuose suteikia tvirtesnę atramą kaklui. 
• Pagalvė yra su dviem komforto ir atramos zonomis.
• Sukuria vėsesnę, sausesnę ir gaivesnę miego 

aplinką.
• Pagalvės užvalkalas yra skalbiamas.

39,90 €

Air Smart Duo pagalvė 
• Inovatyvi „Octaspring®“ technologija ir dvejopas 

naudojimas (kaip klasikinė arba bangelės 
formos pagalvė).

• „Ecocell®“  medžiagos ritinys pagrinde 
suteikia tvirtesnę atramą kaklui, kita, 
klasikinė, pagalvės pusė užpildyta ypač puriu 
mikropluoštu.

Švelnus 
užvalkalas

Viršutinis ir 
apatinis „Memory“ 
medžiagos sluoksnis

„Octaspring®“ 
spyruoklės

„Octaspring®“ 
spyruoklių 
ritinys

Užvalkalas 
papildytas žaliosios 

arbatos kvapu
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2in1 
vėsinamoji pagalvė

29,90 €

Mėgaukitės gaiviu miegu net tvankiomis 
naktimis! Pagalvėje esanti „Memory“ medžiaga 
papildyta specialiu geliu ir yra su oro kanalais – 
tai sukuria ilgai išliekantį vėsos ir gaivos pojūtį.
• Pagrindo viršutinis sluoksnis – „Memory“ 

medžiagos (100 %), apatinis sluoksnis – 
poliesterio (100 %).

• Tobulas pasirinkimas šiltuoju metu 
arba tiems, kurie miegodami sukaista ir 
prakaituoja.

• Skirtingos pagalvės pusės – prie galvos 
ir kaklo prisitaikanti „Memory“ medžiaga 
vienoje pusėje, purus pluoštas – kitoje. 

40°C

Pagalvės matmenys:  45 x 65 cm.

NAUJIENA

Pasiruoškite
 

karštai vasa
rai! Sluoksnį su geliu 

galima išimti

27,93 €

-30 %

39,90 €

-15 %

nuo 42,42 €

-10 €
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Renew Natura
patalynės užvalkalai

Sleep Inspiration
patalynės užvalkalai

nuo 39,90 €

nuo 24,90 €
60°C

60°C
MEDVILNĖ

MEDVILNĖ

Sukurkite jaukią ir stilingą miego aplinką, kuri padės panirti į 
ramų poilsį kiekvieną vakarą.

•    Iš aukštos kokybės medžiagų – medvilnės ir 
     „Tencel®“ pluošto.
•    Užvalkalų pusės skirtingos, todėl galima sukurti 
      4 derinius ir kasryt lovą pakloti kitaip.
•    Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis, 
     pagalvės – su atvartu.

Įkvėpkite sapnams naujų spalvų su šiais žaismingais 
patalynės užvalkalais.

•   Iš 100 % medvilnės, kuri apdirbta pasitelkus   
     specialią „butter“ technologiją, dėl kurios audinys
     žvilgus ir itin malonus jūsų odai.
•   Užvalkalų pusės skirtingos, todėl galima sukurti    
     4 derinius ir kasryt lovą pakloti kitaip.
•   Antklodės užvalkalo kampuose yra kilpelės, prie 
     kurių galima pririšti antklodę.
•   Užvalkalai užsegami užtrauktukais.

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.

Kilpelės 
antklodės 
kampams 
pririšti

-15 %

nuo 21,17 €

-15 %

nuo 33,92 €

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

formos pagalvėms.

Essenso 
pagalvės užvalkalas

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

60°C
MEDVILNĖnuo 4,90 €

Spalvos: 

Valentina  
chalatas
• Itin švelnus ir jaukus – 
    puikus pasirinkimas vėsiems 

rytams ar vakarams.

• Patogus – su gobtuvu, dviem 
kišenėmis ir diržu.

• Flisas užtikrina kūno šilumą.

Galimi dydžiai: S, M, L.

29,90 €
40°C

Yin&Yan 
patalynės užvalkalai

nuo 64,90 €

Panirkite į poilsio ir prabangos harmoniją su šiais 
patalynės užvalkalais.

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

60°C MEDVILNĖS
SATINAS

• 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.

Kilpelės 
antklodės 
kampams 
pririšti

-15 %

nuo 55,17 €

60°C

Light 
lovatiesė

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

Spalvos: 

Funkcionali ir dekoratyvi lovatiesė puikiai tinka ne 
tik užtiesti lovą, bet ir vežtis į keliones automobiliu 
ar apsigaubti vėsiasniais vasaros vakarais. 

• Pusės skirtingų spalvų.
• Su antibakterine medžiaga.
• Galima skalbti skalbimo mašinoje.

nuo 14,90 €

NAUJIENA
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Matmenys: 
100 x 150 cm.

39,90 €

Kilimėlis 1

Classic pagalvė 4

Matmenys: 
40 x 60 cm.19,90 €

60°C

24,90 €

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

Matmenys: 
25 x 40 cm.24,90 €

40°C

Anatomic pagalvė 6

Matmenys: 
140 x 200 cm.

60°C

RUDENIUI/
PAVASARIUI

3

Kamšalas – 350 g/m2

 5 Antklodė

39,90 €

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

 1

 3

 2

nuo 14,90 €

Apsauginis 
čiužinio užvalkalas

 3

Yra įvairių matmenų.

• Iš 100 % medvilnės. 
• Skirtingos pusės, todėl galima 

susikurti net 4 derinius ir kaskart 
lovą pakloti kitaip.

• Antklodės ir pagalvės užvalkalai 
užsegami su užtrauktuku.

Warm Hug Kids
patalynės užvalkalai

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

24,90 €
60°C

MEDVILNĖ

Dream lovos palapinė

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

miegui!

TOP 
PREKĖ

Sukurkite savo mažyliui magišką atmosferą 
su šia lovos palapine! Ją lengva pritvirtinti 
prie lovos, palapinė yra su mažu šviestuvu.

• Lengvai išskleidžiama ir pritvirtinama prie 
lovos.

• Galima pritvirtinti ir prie dviaukštės lovos.
• Su skaitymo lempute, tad vaikai galės 

skaityti knygas prieš miegą.
• Sukuria jaukią aplinką, padeda  

bijantiems tamsos.
• Nenaudojamą galima sulankstyti ir padėti 

po lova.

24,90 €

 4

 5

 6

Warm Hug 3in1 pagalvėlė

9,90 €Matmenys: 28 x 42 cm.

-40 %
23,94 €

Dormeo Seaworld
patalynės užvalkalai
•  Smagūs spalvingi užvalkalai              

suteiks žaismingumo kambariui                  
ir skatins vaiko vaizduotę.

•  Galima pasirinkti iš dviejų variantų – su 
rykliais arba undinėlėmis.

•  Iš 100 % medvilnės, todėl švelnūs, laidūs 
orui, lengvai prižiūrimi, patvarūs.

•  Užsegami užtrauktukais.

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

24,90 €
60°C

MEDVILNĖ

Kita užvalkalų 
pusė

NAUJIENA

17,43 €

-30 %
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9,90 €
Spalvos: smėlio, turkio.
Matmenys: 180 x 180 cm.

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

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

29,90 €
Spalvos: smėlio, turkio.
Dydžiai: S, M, L.

Fantasia  
skalbinių krepšys 9,90 €

nuo 6,90 €

 1

 1

 2

 3

 4

Fantasia vonios 
užuolaida

 5

Fantasia vonios 
kilimėlis

 4

Fantasia 
rankšluostis

 3

Fantasia 
chalatas

 2

      Jaukiam vonios
kambariui!

 5

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

Dauguma produktų yra iš 100 % medvilnės, 
kuri vertinama tekstilės pramonėje, nes 
pasižymi patvarumu ir puikiai sugeria drėgmę.

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

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

Rankšluosčių
komplektas, 4 vnt.

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

Spalvos: violetinė / pilka, geltona / ruda arba 
vyšninė / mėlyna.

49,90 €

Dormeo 
vakuuminių maišų rinkinys

Apsaugokite ir tvarkingai laikykite daiktus 
vakuuminiuose maišuose taupydami vietą 
namuose.
• 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.

Sutaupykite vietos

80 %

12,90 €

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

1x
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

2x

1x

19,90 €

NAUJIENA

-10 %

11,61 € 17,91 €

Padėsite mums tobulėti, 
o kitiems pirkėjams – 

išsirinkti lengviau!

Komentuokite
 po preke

www.topshop.lt
Kviečiame atkreipti dėmesį į visas prekes, prie 
kurių yra pratęstos garantijos ženkliukas. Pirkimo 
metu prašykite konsultanto, kad suteiktų visą 
informaciją apie garantijos pratęsimo galimybes. 

PAPILDOMA GARANTIJA – 
tai saugumas ilgam laikui!

    Teiraukitės
PAPILDOMOS 
GARANTIJOS

Prie kiekvienos 
prekės, kuri gali turėti 
papildomą garantiją, 
rasite šį ženkliuką: 

      
Puikus sprend

imas 

sezoninių daiktų 
laikymui!



DOVANA 
CLUB5 NARIAMS - 

APSILANKYMAS DRUSKŲ KAMBARYJE 
DVIEMS IR MINERALINIO VANDENS 

INHALIACIJA DVIEMS

Tik 130 Eur + DOVANA                                                                                                                                      

Poilsis 4 žvaigždučių viešbutyje Druskininkuose 

„EUROPA ROYALE DRUSKININKAI“                                             
     2 nakvynės darbo dienomis                                                                                                                                 
 •  2 asmenims dviviečiame 
     kambaryje su pusryčiais                                                                                             
     Nemokamas rytinis 
     apsilankymas baseinuose
     ir molio vonioje                                                                          
     Vėlyvas išvykimas                                                                                                                                        

       

•

•

• Norint pasinaudoti pasiūlymu reikia pateikti galiojančią 
,,Penkių žvaigždučių“ narystės kortelę.

78 798 5 219 7084www.club5.lt

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 €.

PREMIUM
narystės Klube 
trukmė

24,90 €

EXCLUSIVE
narystės Klube 
trukmė

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.

•

•

•

•

•

APSILANKYKITE MŪSŲ PARDUOTUVĖSE:

PARTNERIŲ PASIŪLYMAI:

10 %
nuolaida

Išskirtiniai pasiūlymai
nuolaida
degalams

3,5 ct/l
plovyklos

paslaugoms

20 %

15 %
nuolaida

Nuolaida galioja salonuose pateikus klubo 
narystės kortelę. Nuolaida nesumuojama.

Išskirtiniai 
pasiūlymai  

K|ilnojamojo ir nekilnojamojo 
turto draudimui*

10 %
siuvimo 

paslaugoms*

30 %
nuolaida

KAUNE
DORMEO

Islandijos pl. 32 
(PLC „Mega“)

I–VII 10–21 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.

UTENOJE
TOP SHOP

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

KLAIPĖDOJE
TOP SHOP

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

PANEVĖŽYJE
TOP SHOP

Savitiškio g. 61 
(PC „Ryo“)

I–VII 10–21 val.

MARIJAMPOLĖJE
TOP SHOP

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

KLAIPĖDOJE
DORMEO

Taikos pr. 61 
(PPC „Akropolis“)

I–VII 10–20 val.

ŠIAULIUOSE
TOP SHOP
Tilžės g. 109 

(PC „Saulės miestas“)
 I–VII 10–21 val.

ŠIAULIUOSE
TOP SHOP

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

VILNIUJE
TOP SHOP

Ateities g. 91 
(PC „Mandarinas“)

I–VI 10–21 val.
VII 10–19 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
Vikingų g. 3 

(NORDIKA PS)
I–VII 10–21 val.

VILNIUJE
TOP SHOP
Ozo g. 18 

(PPC „Ozas“) 
I–VI 10–22 val.
VII 10–21 val.

VILNIUJE
TOP SHOP

P. Lukšio g. 23 
(„Ogmios miestas“) 

I–VI 10–20 val.
VII 10–18 val.

VILNIUJE
DORMEO
Ozo g. 25 

(PPC „Akropolis“, 
prieš „Ermitažo“ kasas)

I–VII 10–22 val.

VILNIUJE
DORMEO HOME
Saltoniškių g. 9 

(PLC „Panorama“)
I–VI 10–22 val.
VII 10–21 val.

Parduotuvių 
adresai:

MAŽEIKIUOSE 
Sedos g. 18 

(PC „IKI“)
I–VII 10–20 val.

Nauja parduotuvė

Spindi dar ryškiau

Nuoširdžiai, 
TOP SHOP kolektyvas

Laukiame 
apsilankant!



Gera vieta pirkti!

Parduotuvėse www.topshop.lt8 5 219 7084

49,90 €

Nariu būti 
verta!

ĮPRASTA 
PREKĖS KAINA: Daugiau apie narystes ir įstojimo kainas 79 psl.

-50 %

29,90 €

14,95 €

Ceramica Delicia 
keramikinė keptuvė, 28 cm

3 €

DABAR TAMPANTIEMS NARIU 

 PUIKUS PASIŪLYMAS!

Spray Mop & Sweeper 
valymo įrankis 

Daugiau: 48 psl.

DAR NESATE ,,PENKIŲ 
ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO NARYS?


