2018

Pavasaris
Atraskite kažką naujo!

Legenda sugrįžo!
Sutaupykite

15 €
Stone Legend Copperlux
kvadratinė kepimo forma

Skaičius ribotas!

Daugiau 21 psl.

NAUJIENA

AKCIJA

Stair’n Go
pirkinių
krepšys su
ratukais

Utile Egg
Master Pro
daugiafunkcis
virtuvas

35 psl.

www.topshop.lt

-50 %

5 psl.

IEŠKOKITE BORUŽĖLIŲ IR
GAUKITE PAPILDOMĄ
NUOLAIDĄ!

3 psl.

8 5 264 6658

Pasiūlymai galioja iki
2018 m. balandžio 30 d.

Mie li klubo naria i,
mieli klientai,

turbūt nėra žmogaus, kuris nelauktų pavasario ir jo
teikiamo džiaugsmo – ilgėjančių dienų, ateinančios
šilumos, atgyjančios gamtos. Kartais šis laukimas
būna labai žavus ir smagus, ypač tuomet, kai pavasaris
škos nuotaikos
atkeliauja savo laiku, atnešdamas vis daugiau pavasari
nes žiema
ir džiugesnio. Tačiau vis dažniau jo palaukti tenka ilgiau,
tikrai aplankys, o
iškeliauti nesiskubina. Nenusiminkite, pavasaris mums
laikui: lengvu
kad laukimas neprailgtų, paruoškite savo namus šiam metų
prietaisais,
ROVUS
s
patogiai
su
tvarką
ę
generalin
kite
pasidary
mostu
s užvalkalais,
pagyvinkite miegamojo spalvas naujais DORMEO patalynė
indais,
išbandykite naujus pavasariškus receptus su DELIMANO
prietaisais ir
palepinkite save grožio procedūromis su WELLNEO grožio
WALKMAXX
pramankštinkite kojas išėję pasivaikščioti avėdami patogius
is – naujajame
lengvesn
būtų
laukimas
kad
prireikti,
gali
ko
tai,
Visa
batus.
puikių pasiūlymų
pavasario kataloge! Ir tai dar ne viskas, jame rasite ne tik
slaptų pasiūlymų,
„Penkių žvaigždučių“ klubo nariams, bet ir išskirtinių bei
būkite atidūs ir
kurie skirti tik JUMS, mylimiausiems mūsų klientams. Tad
ieškokite kataloge paruoštų staigmenų.
Saulėto pavasario linkėdama,
Pagarbiai,
Aušra Truncaitė,
Reklamos spaudoje vadovė

Turinys
Virtuvė

4 psl.

Sportas,
grožis ir
sveikata

27 psl.

Avalynė ir
laisvalaikis

32 psl.

Namai

42 psl.

100 % GARANTIJA

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

3 būdai pirkti:

8 5 264 6658

Parduotuvėse

Kainų vaizdavimas

www.topshop.lt

Jūs gavote šį katalogą, nes sutikote, jog UAB „Studio moderna“ tvarkytų
jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais ir susisiektų su jumis
pateikdama informacijos apie asmeninius pasiūlymus, naujas prekes, renginius
el. paštu, telefonu, spausdinta reklama (katalogais) ir / arba SMS žinutėmis. Jūsų
duomenys bus naudojami tol, kol turėsime jūsų sutikimą, kurį bet kada galite
atšaukti paskambinę telefonu 8 800 01 415 arba parašę el. paštu ccd.lt@studiomoderna.com. Jūs taip pat galite atšaukti sutikimą naudoti jūsų duomenis,
reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti, uždrausti perduoti duomenis tretiesiems
asmenims. Kilus klausimų kreipkitės el. paštu ccd.lt@studio-moderna.com.
Pasiūlymai galioja iki 2018 m. balandžio 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.

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

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

14,90 €

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

27,92 €

PREKIŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

IEŠKOKITE BORUŽĖLIŲ
IR GAUKITE PAPILDOMĄ
NUOLAIDĄ!

Vartydami katalogą būkite atidūs – be gausybės pasiūlymų,
prie kai kurių prekių rasite pasislėpusias 3 rūšių boružėles.
Nepraleiskite jų pro akis, už Jūsų atidumą boružėlės atneš Jums
sėkmę! Ant savo sparnų jos turi skirtingą taškelių skaičių. Ieškokite prie
prekės nutūpusios boružėlės, skaičiuokite, kiek taškelių ant sparnų ji turi, ir
išsiaiškinkite, kokią papildomą nuolaidą gavote:

Boružėlė su 1 taškeliu: -10 %
Kodas: BORUŽĖ10
Boružėlė su 2 taškeliais: -20 %
Kodas: BORUŽĖ20
Boružėlė su 3 taškeliais: -30 %
Kodas: BORUŽĖ30
Norėdami užsakyti prekes, skambinkite telefonu 8 5 264 6658 ir nepamirškite
pasakyti, su keliais taškeliais radote boružėlę prie norimos užsakyti prekės,
internetinėje svetainėje prieš užsakant prekes nepamirškite įvesti specialaus kodo.

Ieškokite
ženkliuko
kataloge ir sužinokite kokia
staigmena Jūsų laukia
peržiūrėjus vaizdo klipą!
Vos keli žingsniai, kurie pavers
nuotraukas į vaizdo įrašą:
1. Atsisiųskite nemokamą „Overly“
programėlę į savo išmanųjį telefoną
arba planšetę, ją rasite „Google Play“
arba „App Store“ parduotuvėse.
2. Paleiskite programėlę ir
pasirinkite norimą kalbą.
3. Nuskenuokite puslapį, kuriame
yra specialus ženkliukas
su atsisiųsta programėle ir
stebėkite, kas vyksta ekrane.
4. Viso vaizdo įrašo metu telefoną
laikykite priešais katalogo
viršelį, kad sulaukę pabaigos
sužinotumėte, koks išskirtinis
pasiūlymas bus Jums pateiktas.
PASTABA. Norint peržiūrėti vaizdo įrašą interneto ryšys visuomet turi būti aktyvus.
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Virtuvė

LAUKIME VELYKŲ KARTU!
Pagaliau PAVASARIS! Ir nors dar tik kalendorinis, bet labai lauktas
ir pasiilgtas. Dažniausiai šis metų laikas asocijuojasi su gamtos
atgimimu, džiaugsmu ir Velykomis – gražiausia pavasario
švente. Šiais laikais ne tik žmonės prisitaiko prie modernių
technologijų ir skubaus gyvenimo ritmo, bet ir šventės.
Daugelis stengiasi sutaupyti laiko: perka šokoladinius arba
jau nudažytus margučius, Velykų stalo užkandžių ieško didžiuosiuose
prekybos centruose ir kitais būdais stengiasi išvengti papildomų
rūpesčių.
Mielieji, kviečiame nepamiršti tikrosios šventės prasmės ir raginame
prisiminti, kaip smagu visiems drauge marginti velykinius kiaušinius, ruošti
pusryčių stalą ir susėdus daužti margučius. Atminkite, kad didžiausia
dovana – buvimas su artimaisiais, tad neskubėkite ir mėgaukitės laiku
su jais.
Velykų tradicija. Kad namuose visus metus būtų skalsa, pirmąjį
nuluptą kiaušinį prie Velykų stalo supjaustykite į tiek dalių, kiek
už stalo sėdi žmonių, ir padalykite visiems po dalelę to kiaušinio.

Kiaušiniai su avokadų įdaru
Ingredientai:
• 7 kiaušiniai, išvirti su DELIMANO
UTILE EGG MASTER PRO
daugiafunkciu virtuvu
• 1 vidutinis prinokęs avokadas
• 1 šaukštas smulkinto svogūno
• 1/2 šaukšto citrinų sulčių
• Žiupsnis druskos
• 1/4 šaukštelio paprikų miltelių
• Keletas špinatų lapų

Gaminimas:

1. Kietai išvirkite kiaušinius su
DELIMANO UTILE EGG MASTER
PRO virtuvu. Išvirusius išimkite
ir atvėsinkite su šaltu vandeniu.
Atvėsusius kiaušinius nulupkite,
perpjaukite pusiau ir išimkite trynius.
2. Avokadą sutrinkite su kiaušinių tryniais.
Įmaišykite smulkintus svogūnus, citrinų sultis
ir druską.
3. Įdarykite kiaušinių baltymus gauta užtepėle.
4. Papuoškite šviežiais špinatų lapais.

Skanaus!
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Malonumas gaminti kasdien

-50 %

TV

HITAS

SKAIČIUS
ribotas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

e
ų stalą ob!
k
ly
e
V
e
Ruoškitčių su Deliman
rūpes
Utile Egg Master Pro
daugiafunkcis virtuvas
Universalus prietaisas, su kuriuo lengvai išvirsite kiaušinių, paruošite omletą, garuose virtų
daržovių ar kruopų. Pamirškite pervirusius ar
suskilusius kiaušinius, vandens, energijos ir laiko
švaistymą. Su šiuo virtuvu vienu metu paruošite
iki 7 kiaušinių. Be to, prietaisas kompaktiškas,
pasibaigus programai išsijungia automatiškai.
Lengvai ir paprastai pasigaminkite savo
mėgiamo stiliaus kiaušinius: kietai ar mikštai virtus, su
lukštu ar be jo, Benedikto stiliaus ar tradicinį omletą.

VIRKITE KIAUŠINIUS

Vienu metu išvirsite
DAUGIAUSIAI 7
kiaušinius.
Galia: 360 W.
29,90 €

14,95 €

VIRKITE GARUOSE

GAMINKITE KIAUŠINIENĘ

VIRKITE KRUOPAS

Perkant UTILE EGG MASTER
PRO daugiafunkcį virtuvą BRAVA CHOP EXPRESS
pjaustyklei -20 %.
Daugiau apie prekę 19 psl.

8 5 264 6658
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Virtuvė
Duona
Teiraukitės

taisas
Vienas prieduotims!
visoms už

papildomos
garantijos

Pyragai ir sausainiai

6 rūšių makaronai

Malta mėsa ir dešrelės

Kitchen Robot Deluxe
virtuvinis kombainas
Pasiruoškite lengvam ir itin patogiam maisto gaminimui su šiuo daugiafunkciu
virtuviniu kombainu!
Pjaustytos ir tarkuotos daržovės

Pjaustyta mėsa

•
•
•
•
•

Įvairūs greičio pasirinkimai – net 10 greičio lygių ir pulsavimo funkcija.
Galingas 1000 W variklis leis lengvai plakti ir maišyti net itin tirštą tešlą.
Plakimo antgaliai juda elipsės forma ir itin gerai išmaišo ingredientus.
Nerūdijančiojo plieno dubuo, kurio talpa – 5,5 litro.
Su priedais ne tik sumalsite mėsą, pagaminsite gardžių makaronų, bet ir
supjaustysite ir sutarkuosite daržoves.

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

Tirštieji kokteiliai

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

Galia: 1000 W.

449,90 €
6
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Malonumas gaminti kasdien

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

Joy Duomix
trintuvas su priedais
Taupykite vietą virtuvėje ir palengvinkite maisto gaminimą
su unikaliuoju trintuvu. Jį naudokite kaip rankinį trintuvą arba
kokteilių plaktuvą. Rankinis trintuvas puikiai tinka sriuboms,
padažams, tyrėms gaminti, o kokteilių plaktuvas maistingam
užkandžiui, kurį galite pasiimti su savimi.
• Atstoja 2 praktiškus prietaisus – rankinį trintuvą ir kokteilių
plaktuvą.
• 1 greitis + greičio didinimo (TURBO) funkcija
• Tylus veikimas – mažiau nei 85 dB (1 metro atstumu).
• Greitas funkcijų keitimas – lengvu judesiu pakeiskite
antgalius.
• Kokybiškos medžiagos – ašmenys iš nerūdijančiojo plieno.
• Trynimo indelis su dangteliu – pasiimkite sutrintą kokteilį
su savimi.

ai Lietuvoje
t
k
u
d
o
r
p
s
Linijo ovo pabaigos!
nuo k

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-15 %

Galia: 600 W.

59,90 €

50,92 €

Lietuvoje nuo kovo pabaigos.

8 5 264 6658
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Virtuvė
Joy
mėsmalė

-15 %

Su šiuo prietaisu galite ne tik malti mėsą, bet ir gaminti namines
dešreles ar maltos mėsos ritinėlius, nes tai daugiau nei įprasta
mėsmalė, tai praktiškas daugiafunkcis prietaisas! Galingas
variklis užtikrina, kad per minutę sumalsite iki 0,8 kg mėsos.

Teiraukitės

• 3 sieteliai – stambiam, vidutiniam ir smulkiam malimui.
• Atbulinės eigos funkcija – jeigu malamas maistas užstrigo,
pasinaudokite šia funkcija ir pašalinkite maistą iš angos
neardydami prietaiso.
• Su kojelėmis, užtikrinančiomis prietaiso stabilumą.
• Kompaktiškas – 33,9 x 18 x 42,1 cm.
• Veikia tyliai – žemas triukšmo lygis (mažiau nei 85 dB).

papildomos
garantijos

Lengva ti.
valy
išardyti ir

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

59,90 €

50,92 €

Teiraukitės

Teiraukitės

papildomos
garantijos

papildomos
garantijos

-15 %

-15 %

Joy
jogurto gaminimo aparatas

Joy
svarstyklės

Jogurtas – ne tik vertingas, bet ir skanus
produktas. Su šiuo aparatu vienu metu paruošite
daugiau nei litrą maistingo ir natūralaus jogurto,
kurį pagardinę mėgstamais priedais pradžiuginsite
visą šeimą.

• Kompaktiškos ir daug vietos neužimančios
svarstyklės.
• Nereikia baterijų ir elektros lizdo.
Didžiausias leistinas sverti svoris – 5 kg.
• Paviršius padengtas grūdintuoju stiklu.

Galia: 600 W

24,90 €
8

21,17 €

www.delimano.lt

34,90 €

29,67 €

Malonumas gaminti kasdien

Joy Family Snack Pack
keptuvas
Savaitgaliai – puikus metas palepinti save ir artimuosius
gardžiais ir lengvai paruošiamais patiekalais! Su šiuo
prietaisu lengvai prikepsite karštų sumuštinių ar vaflių
pusryčiams, keksiukų šventėms ar kepsnių vakarienei.

žio!
Lietuvoje nuo baland

-15 %
Teiraukitės

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

papildomos
garantijos

Galia: 650–780 W.

49,90 €

42,42 €

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-15 %

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-15 %

Joy
elektrinis virdulys

Joy
virtuvas

• Temperatūra reguliuojama nuo 40 °C iki 99 °C.
• Skaitmeninis valdymas.
• Šilumos palaikymo funkcija (iki 30 minučių).
• Automatinis išsijungimas ir apsauga nuo
perkaitinimo.

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

Talpa: 1,7 l.
Galia: 1850–2200 W.

Talpa: 250 ml.
Galia: 730–870 W.

44,90 €

38,17 €

Lietuvoje nuo kovo pabaigos.

29,90 €

25,42 €

Lietuvoje nuo kovo pabaigos.

8 5 264 6658
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Virtuvė
Kuris NUTRIBULLET jums tinkamesnis?

NUTRIBULLET įkvepia gyventi sveikiau!

-20 €

PRO

900 series

Pats galingiausias NUTRIBULLET
trintuvas.

Išskirtinė galia profesionaliems
rezultatams.

30 000

Pirmasis žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

25 000

sūkių per minutę

20 000

sūkių per minutę

sūkių per minutę

Veiksmingesnis maišymas, glotnesnė tekstūra, greitesni rezultatai
1700 W

900 W

600 W

Kas yra pakuotėje?

Kas yra pakuotėje?

Kas yra pakuotėje?

10 dalių rinkinys

9 dalių rinkinys

12 dalių rinkinys

Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

909 ml indas

Pagrindas su
galingu varikliu

680 ml indas

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

Kryžminiai ašmenys

Užspaudžiamas
dangtelis

Kryžminiai ašmenys

Išilginiai ašmenys

1300 ml didelis indas

1 sandarus dangtelis
1 indelio žiedas

500 ml indas su
nuimama rankena

1 sandarus dangtelis

500 ml indas su
nuimama rankena

500 ml indas
su rankena

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

2 sandarūs dangteliai

Naudojimo instrukcija
su receptais

Karščiui atsparus
indas su dviejų dalių
dangteliu

Naudojimo
instrukcija

Naudojimo instrukcija
Mitybos patarimų knyga
(anglų k.)

249,90 €
10
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149,90 €

119,90 €

99,90 €

Malonumas gaminti kasdien

30 dienų
išbandymo
garantija

Teiraukitės

papildomos
garantijos

PAVASARINĖ VITAMINŲ BOMBA
Sudedamosios dalys:
•
•
•
•
•
•

½ banano
¾ puodelio persikų
¼ puodelio špinatų lapų
1 šauktas graikiško jogurto
0,5 cm imbiero gabaliukas
2 šaukštai vanilės skonio
baltymų miltelių
• ¾ puodelio migdolų pieno

Pirmasis žingsnis sveikesnio
gyvenimo link.

Patarimas:

ko
papuoškite šaukštu graikišono.
am
cin
ite
erk
užb
ir
rto
jogu

20 000

sūkių per minutę

Gaminimas:
600 W
Kas yra pakuotėje?

Tiesiog sudėkite visas dalis į indelį ir trinkite iki norimos konsistencijos.

Skanaus!

5 dalių rinkinys
Pagrindas su
galingu varikliu

700 ml indas

Kryžminiai ašmenys

Naudojimo instrukcija
su receptais

Nutribullet Blast Off
krepšys

Nutribullet
priedų rinkinys

Dirbate biure? Lauke? Daug
keliaujate? Jokių problemų.
Įsidėkite suplaktą kokteilio
indelį į NUTRIBULLET BLAST
OFF krepšį, užsekite ir kokteilis
paruoštas keliauti kartu su
Jumis!

Turintiems NUTRIBULLET
trintuvą tiesiog būtina turėti ir šį
priedų rinkinį, kad visi šeimos
nariai turėtų po nuosavą indelį!

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Rinkinį sudaro:
• 2 x 0,5 l talpos indeliai su rankena.
• 2 x indelių dangteliai.
• 1 x kryžminiai ašmenys.

s labai
Visus trintuvuudoti!
na
paprasta

99,90 €

9,90 €

29,90 €

8 5 264 6658
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Virtuvė
INSTANT
vandens šildytuvas

TV

Iškart šildo tekantį vandenį

Teiraukitės

papildomos
garantijos

HITAS

Vanduo sušyla tekėdamas pro
korpuse esančią spiralę, todėl
nepraranda šilumos tekėdamas
ilgais vamzdžiais. Prietaisą lengva
pritvirtinti ir jį galite naudoti
įvairiose vietose.

GALIMA NAUDOTI:
Virtuvėje
Kemperyje

Dirbtuvėse

Vasarnamyje

Rūsyje

Taupo vandenį:
Įprastai centrinės vandens sistemos ar boileriai naudoja
labai daug vandens, kad per ilgus vamzdynus galėtų
tiekti karštą vandenį. DELIMANO vandens šildytuvai
kaitina vandenį tiesiogiai iš čiaupo.

Taupo energiją:

Darius Kairaitis, tinklaraštininkas
„Rekomenduoju visiems, kurie turi problemų su
karštu vandeniu garaže, sodo namelyje ir net
namuose, kai sezoniniam patikrinimui atjungiamas
vanduo. Ir Jums nereikia daug investuoti, nes šis
vandens šildytuvas tikrai daug nekainuoja, tačiau
yra patikimas prietaisas.“

DELIMANO vandens šildytuvai vandenį kaitina
iškart, tad nėra šilumos praradimo, kuris atsiranda
vandeniui tekant vamzdžiais ar kaitinant kurį laiką prieš
naudojimą.

Taupo laiką:
Vanduo gali būti pašildomas per 5 sek., tad sutaupote
marias laiko.

Galia: 3 kW.

49,90 €

Prietaisas pašildo vandenį iki 60 °C temperatūros tiesiai iš čiaupo!

Brava
virtuviniai rankšluosčiai
Puikiai drėgmę sugeriantys rankšluosčiai –
kiekvienos virtuvės būtinas atributas.
• 100 % medvilnės.
• Puikiai sugeria drėgmę.
• Komplekte – 2 rankšluosčiai.

Matmenys: 40 x 60 cm.

3,90 €
12

www.delimano.lt

Malonumas gaminti kasdien

Clarity Pro smulkintuvas
Malkite, smulkinkite, trinkite dar lengviau ir greičiau!
Prietaisas netgi gali būti naudojamas kaip nedidelis
trintuvas ir taps nepakeičiamas ruošiant sveikus
patiekalus iš įvairiausių ingredientų.
•
•
•
•

TOP

PREKĖ

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Smulkintuvo talpa – 1 litras.
Nerūdijančiojo plieno dvigubi ašmenys.
Lengva naudoti ir valyti.
Įvairiausiems ingredientams –
nuo vaisių ir daržovių
iki žolelių ir riešutų.

Galia: 300 W.

49,90 €

Clarity kavamalė
Mėgaukitės šviežiai malta kava kiekvieną rytą!
Kavamalės viduje – nerūdijančiojo plieno 36 g talpos
indelis ir ašmenys, kurie be vargo sumals ne tik
skrudintas kavos pupeles, bet ir riešutus ar sėklas.
• Praktiška.
• Su permatomu dangteliu.
• Lengva reguliuoti malamų pupelių smulkumą.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-10 €

Ne tik kavai malti!

Galia: 150 W.

24,90 €

14,90 €

8 5 264 6658
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Virtuvė
Chef Power
peiliai
Peiliai, kurie pasigalanda patys!
Viršutinės peilių stovo angos yra su keraminiu
galąstuvu, todėl kaskart, kai tik įdedate ar išimate
peilį, jį pagalandate.

TV

laikyti ir
Peiliamsląsti!
ga

HITAS

Komplekte yra 4 peiliai su nerūdijančiojo plieno
ašmenimis:
• Šefo peilis – preciziškoms mėsos ir daržovių
riekelėms.
• SANTOKU peilis – smulkinimui ir kapojimui.
• Filė peilis – paukštienai ir žuvims.
• Universalus peilis – smulkiems pjaustymo
darbams.
Peilių

ang

os

su

l
ga

ąs

tu

i
va

s

Komplekte yra:
• 4 peiliai su nerūdijančiojo plieno ašmenimis.
• Peilių stovas su galąstuvais.
• Papildomai pridedami 4 kepsnių peiliai.
• Papildomai pridedamos virtuvinės žirklės.

29,90 €

Brava Extreme

galąstuvas

Šį galąstuvą naudoti saugu,
greita ir patogu. Jo apačioje
esantis siurbtukas pritvirtina
galąstuvą prie paviršiaus, tad
galandant prietaisas išlieka
stabilus, o peilius galąsti
galite viena ranka.

Kartu su šiuo kompaktišku
galąstuvu gausite net 3 peilius!
• Universalus peilis
• Pomidorų peilis
• Pjaustymo peilis

39,90 €
14

www.delimano.lt

Malonumas gaminti kasdien

Tinita peiliai

NAUJIENA

Susikurkite norimą rinkinį!
Kokybiški ir patvarūs peiliai palengvina maisto ruošimą.
Nesvarbu, ar esate tik mėgėjas, ar tikras profesionalas,
patogus peilis tikrai pravers Jūsų virtuvėje. TINITA
peiliai yra su japoniško nerūdijančiojo plieno
ašmenimis, švelnia prisiliesti rankena ir
vertinami dėl tikslaus pjaustymo,
smulkinimo ar kapojimo.

-50 %

Tinita
pjaustymo
peilis

Tinita
Tinita
mažas universalus universalus
peilis
peilis

9 cm.

12 cm.

7,98 €

3,99 €

9,98 €

Tinita
šefo peilis
20 cm.

15 cm.

4,99 €

13,98 €

6,99 €

15,98 €

7,99 €

Tinita
virtuvinis rankšluostis
Praktiškas virtuvinis rankšluostis tikrai pravers
sausinant išplautus indus, valant spintelių paviršius
ir kitiems panašiems virtuvės darbams.
Rankšluosčiai yra skirtingų spalvų ir iš 100
% medvilnės, tad puikiai sugeria skysčius.
Juos lengva prižiūrėti, galima skalbti 60 °C
temperatūroje.
Spalvos: raudona, žalia, ruda.
Matmenys: 40 x 60 cm.

6,98 €

3,49 €

rekomenduoja:
Indų
ploviklis,
500 ml

-30 %
2,90 €

2,03 €

8 5 264 6658
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Virtuvė
Brava
pjaustymo lentelių komplektas
Komplektą sudaro 4 ryškių spalvų
pjaustymo lentelės, kurios leidžia lengvai
atskirti, kokios rūšies maistui kuri lentelė
yra skirta. Lentelės patogiai sudedamos į
pridedamą stovą su neslystančiu pagrindu.

Rinkinyje net
4 lentelės!

NAUJIENA

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

29,90 €

Lietuvoje nuo kovo pabaigos.

Brava Spiralizer
pjaustyklė
Kodėl gi nepabandžius vietoj kaloringų
makaronų su riebiu padažu pagaminti gerokai
sveikesnį variantą – makaronus iš daržovių? Ši
pjaustyklė Jūsų mėgstamus vaisius ar daržoves
pavers žaismingomis spiralėmis ar plačiomis
juostelėmis.
• Ant kojelių esantys siurbtukai suteikia
prietaisui stabilumo.
• Papildykite meniu vertingais patiekalais,
formuokite sveikesnius mitybos įpročius!
• Šie daržovių makaronai patiks net Jūsų
vaikams!

29,90 €

16

14,95 €

www.delimano.lt

Daržovėms, kurias va
lgys
net vaikai!

TV

HITAS

-50 %

Malonumas gaminti kasdien

Brava Nicer Dicer
pjaustyklė
Tobuli kubeliai – greičiau ir saugiau!

TOP

Perpus greitesnis
pjaustymas!

PREKĖ

• Lengvai, greitai ir nepriekaištingai
pjaustykite daržoves, vaisius, kiaušinius,
sūrį ar kumpį.

-15 %

• Dailūs 4 skirtingų dydžių kubeliai: nuo
0,5 x 0,5 cm iki 3 x 3 cm.
• Taip pat pjaustykite maistą dviejų dydžių
lazdelėmis ir ruoškite gruzdintas bulvytes ar
daržovių lazdeles.
• Korpusas iš tvirto plastiko, ašmenys –
nerūdijančiojo plieno.

SKAIČIUS
ribotas

• Galima plauti indaplovėje.

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

19,90 €

16,92 €

Brava 4in1
česnakų pjaustyklė
Pjaustykite česnakus vienodais gabaliukais
lengvu pjaustyklės pasukimu. Jokio vargo su
peiliu, jokio į pirštus įsigėrusio česnakų kvapo!
Aštrūs nerūdijančiojo plieno ašmenys su kiekvienu
pasukimu česnaką susmulkina net į 81 vienodą
gabaliuką.

i
udoti – tars
Paprasta na alūnėlį.
pipirų m

TV

HITAS

19,90 €

8 5 264 6658
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Virtuvė
Brava Cooltops
maisto indeliai
Šie itin praktiški sulankstomi maisto
indeliai sužavės Jus ne tik išvaizda, bet ir
privalumais:
• Dangteliai su 4 spaustukais apsaugo nuo
skysčio pratekėjimo.
• Oro vožtuvas sulaiko kvapus indelio
viduje.
• Galima dėti į šaldiklį, mikrobangų krosnelę
ar indaplovę.
• Itin patvarūs, nesideformuoja.

o
Sulankstomi maist
indeliai!

Sutaupykite
iki

100 % sandarūs
ir apsaugoti nuo
pratekėjimo!

24,90 €

60%
vietos

Komplektą sudaro
5 skirtingos talpos
indeliai.

Delimano Brava
vakuuminiai dangčiai
Pasirūpinkite, kad maistas išliktų šviežias ir gardus ilgiau su
vakuuminiais dangčiais. Juos naudoti itin paprasta – uždenkite
maistą ir nuspauskite viršutinę dangčio dalį gilyn. Patogiausia tai,
jog maistą galite sandariai uždaryti sudėtą ten, kur Jums patogu
– lėkštėje, dubenyje, keptuvėje, ant lentelės ar bet kokiame
kitame inde.
• Sandarūs ir nelaidūs skysčiui – galite būti ramūs net dėl skysto
maisto.
• Nelaidūs kvapams – maistas
nesklinda šaldytuve ar
virtuvėje.
• Galima dėti į šaldytuvą,
šaldiklį, naudoti šildant maistą
mikrobangų krosnelėje.
• Tinka įvairiems paviršiams –
dėkite ant lėkštės, dubens,
keptuvės, medinės lentelės.
• Lengva prižiūrėti – galima
plauti viršutinėje indaplovės
lentynoje.
Matmenys: didesnis dangtis – 25,4 x 6,25 cm,
mažesnis dangtis – 19 x 7,5 cm.

19,90 €
18
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TV

HITAS

NAUJIENA

2

vienetai
pakuotėje!

Malonumas gaminti kasdien

Brava
maisto ruošimo sietelis
Šis sietelis išskirtinis tuo, kad jį galite naudoti
įvairiais būdais. Praktiškas sietelis pravers
verdant maistą, ruošiant garuose ar gruzdinant.
Baigus gaminti tereiks patogiai suimti sietelio
rankenas ir perdėti maistą į dubenį. Nuleidę
sietelio rankenas žemyn turėsite pastatomą
koštuvą. Be to, šį įrankį galite naudoti ir
daržovėms virti garuose ar ruošti jūrų gėrybes.
Labai greitai įsitikinsite, kad ruošti maistą su
BRAVA sieteliu yra lengva, greita ir saugu.
BRAVA sietelis tobulai tinka:
• Virti makaronus
• Ruošti jūrų gėrybes
• Apvirti daržoves
• Virti kiaušinius
• Virti daržoves garuose
• Gruzdinti
• Naudoti kaip koštuvą

TV

Įvairūs ai!
o būd
naudojim

HITAS

-30 %

Nenaudojamą sietelį sulankstykite –
jis taps visiškai plokščias ir užims
itin mažai vietos.

2 vienetai rinkinyje!
14,90 €

10,43 €

Brava Chop Express
pjaustyklė
Smulkinti vaisius, daržoves, riešutus ar šokoladą su šiuo prietaisu
ne tik lengva, bet ir smagu! Tai paprastai naudojama pjaustyklė,
kuriai nereikalinga elektra ar baterijos. Sudėkite ingredientus į
indą, uždėkite dangtį ir traukite rankenėlę į save.
• Universali, lengvai naudojama.
• Kompaktiška – puikus pasirinkimas mažoms virtuvėms,
keliaujant ar iškylaujant.
• Neslystantis pagrindas.
• Indo talpa: 400 ml (naudojama 200–250 ml).

Perkant UTILE
EGG MASTER PRO
daugiafunkcį virtuvą

-20 %
TOP

PREKĖ

9,90 €

8 5 264 6658
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Virtuvė

Legenda sugrįžo!

NAUJIENA

2

metų
garantija

Su akmens
ir vario
dalelėmis

Daugiau nei 3 milijonai*
parduota

Stone Legend Copperlux
puodai ir keptuvės

NESVYLA

Naujosios kartos indai su vario ir akmens dalelėmis!
Tegul tradicinis maisto gaminimas tampa kaip niekad
efektyvus ir rafinuotas. Gaminkite sveikiau, naudokite
mažiau riebalų, negaiškite laiko bei energijos ir tapkite
tikru savo virtuvės šefu!
• Nelimpantis indų paviršius- užteks vos lašelio
aliejaus.
• Danga itin laidi karščiui, todėl gaminimui užteks
vidutinės kaitros.
• Su akmens masės dalelėmis, kurios perduoda šilumą
maistui ir padeda išlaikyti sultingumą maiste.

VISŲ RŪŠIŲ
VIRYKLĖMS

ATSPARŪS
ĮBRĖŽIMAMS

LENGVAI
VALOMI

GALIMA PLAUTI
INDAPLOVĖJE

PAGAMINTA
ISPANIJOJE

Vidinis plieno, padengto emaliu,
sluoksnis
„Quantanium®“ nesvylanti
danga – antras sluoksnis
papildytas variu

Nuostabios medžiagos užtikrina dar
nuostabesnius privalumus:
Itin laidūs karščiui
Nesvyla
Ypač patvarūs ir ilgaamžiški
*STONE LEGEND linijos indai, parduoti STUDIO MODERNA įmonių grupės
rinkose (šalių sąrašas http://www.studio-moderna.com/markets).

20
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Aukštos kokybės plienas
Pagrinde esančio plieno, padengto emaliu, pirmas sluoksnis
Pagrinde esančio plieno, padengto spalvotu emaliu, antras sluoksnis

Malonumas gaminti kasdien

Sukurti atlikti
įvairiausias virtuvės
užduotis!

be
elykų stalą
Ruoškite Vsu Delimano!
rūpesčių

Troškintuvė

24 cm, 26 cm, 28 cm

Keptuvė

Galima naudoti
orkaitėje!

nuo 24,90

€

nuo 19,90

€

20 cm, 24 cm, 28 cm

Puodas

24 cm, 26 cm, 28 cm

Galima
naudoti
orkaitėje!
nuo 19,90

Sutaupykite

Skaičius ribotas!

€

Prikaistuvis
16 cm

15 €

19,90 €

Stone Legend Copperlux
kvadratinė kepimo forma

24,90 €

Pirmoji vario ir akmens dalelėmis papildyta kvadratinė kepimo
forma, kurią galima naudoti ant viryklės arba orkaitėje!
• Greitai įkaista ir išlaiko šilumą.
• Ypač patvari, nesibraižo ir nesvyla.
• Be PFOA – jokio kvapo, kenksmingų medžiagų.

Blynų keptuvė
24 cm

Kepimo forma

44,90 €

40 x 25 cm

29,90 €

Galima naudoti
orkaitėje!
34,90 €

Dangtis

20 cm, 24 cm, 28 cm

Galima
naudoti
orkaitėje!
nuo 10,90

€

Specialus pasiūlymas:
pirkite COPPERLUX
kvadratinę kepimo formą ir
kvadratinį dangtį gaukite tik
už 10,43 €!
14,90 €

8 5 264 6658

21

Virtuvė

Stone Forte linijos indai
Šios linijos indų aliuminio pagrindas padengtas nesvylančia „Quantanium“ danga ir papildomu mikrokristalų
sluoksniu, jie tinka dujinėms, elektrinėms, indukcinėms viryklėms ir viryklėms su keraminėmis kaitlentėmis.
Danga, kuria padengti indai - ypač atspari įbrėžimams ir nesvyla, taip pat jų rankenos labai patogios ir švelnios.
„Quantanium“ dangos privalumai:
•Sutvirtinta titano dalelėmis, todėl ypač patvari, atspari įbrėžimams ir susidėvėjimui.
• Atspari riebių ir cukraus daug turinčių maisto produktų poveikiui.
• Akmens dangą imituojantis raštas patraukia klientų akį.
• Danga nesvyla.
• Indus su šia danga galima plauti indaplovėje.
• Papildomas viršutinis mikrokristalų sluoksnis suteikia dar daugiau patvarumo ir apsaugo nuo svilimo.

Stone Forte
keptuvė

Stone Forte
dangtis

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm.

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm.

nuo

24,90 €

nuo

10,90 €

Stone Forte
blynų keptuvė

Stone Forte
puodas

Ø 25 cm.

Ø 20 cm, 24 cm.

19,90 €
22
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nuo

29,90 €

Malonumas gaminti kasdien

Stone Forte Grill
keptuvė

Stone Forte Grill
kepimo forma

Matmenys: 28 x 28 cm.

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

59,90 €

nuo

29,90 €

isiems
o rinkinys v
im
p
e
k
s
a
n
ie
s
V
iam
Jūsų poreik

Dovanų dėžutės
patogiam pakavimui

Bake’n’Share kepimo rinkinys
Paruoškite pačių skaniausių patiekalų, kurie sušildys jūsų namus ir ištirpins
jūsų mylimųjų širdis.
Pajuskite dieviškus ką tik iškeptų pyragų, saldžių tortų, sviestinių sausainių, minkštos
duonos, tradicinio kepsnio, sultingų šonkauliukų kvapus!
• Patvari nesvylanti danga ir lengvas valymas.
• Silikonu padengtos patogios suimti rankenos.

23 dalys!
79,90 €

23 dalių rinkinį sudaro: apvali kepimo forma (24,3 x 33 x 5 cm), pailga kepimo forma (29,5 x 15 x
6,7 cm), kvadratinė kepimo forma (27,3 x 22,3 x 6,2 cm), didelė kepimo forma (44,5 x 29 x 5,5 cm),
kepimo skarda (38,5 x 29,5 x 1,5 cm), keksiukų kepimo forma (41,2 x 26,5 x 3,5 cm), šepetėlis,
sausainių formelės (5 vnt.), kočėlas (4,2 x 31 cm), 10 dovanų dėžučių (15 x 8 x 6 cm).

8 5 264 6658
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Virtuvė
18in1
daugiafunkcis prietaisas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

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

Liečiamas valdymo skydelis.
Galia: 700 W.

69,90 €

Gaminimo malonumas taip pat priklauso nuo indų išvaizdos.
Būsite sužavėti specialaus dizaino indų, padengtų žėrinčia ir
blizgia danga.
VISKAS, KO JUMS REIKIA
Kepkite, virkite, gruzdinkite, gaminkite garuose, patiekite –
visa tai su vienu rinkiniu! Šiuos talpius indus naudokite
gamindami ant viryklės (tinka ir indukcinėms) ar orkaitėje!

7 dalių rinkinį sudaro:
• 1 x aukšta ovali kepimo forma
(38 x 28 x 11 cm).
• 1 x žema ovali kepimo forma
(38 x 28 x 5,5 cm).
• 1 x troškintuvė (28 cm).
• 1 x puodas (24 cm) su
gruzdinimo sieteliu ir grotelėmis.
• 1 x dangtis-koštuvas (24 cm).

149,90 €
24
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T“
EC

AUKŠTA KOKYBĖ IR PRABANGI IŠVAIZDA

OND EFF
AM

„DI

Diamond Legend Deluxe rinkinys

Vidinio puodo talpa - 5 l.

DANG

A

Teiraukitės

papildomos
garantijos

Malonumas gaminti kasdien

Diamond Legend
virdulys

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Virdulio vidus ir išorė padengti emaliu, kurį
lengva valyti.
• Virdulio rankena patogi suimti ir neįkaista.
• Talpa: 2,2 litro.

T“
EC

„DI

OND EFF
AM

DANG

A

39,90 €

papildomos
garantijos

Diamond
Legend
keptuvė

OND EFF
AM

Teiraukitės

papildomos
garantijos

„DI

Teiraukitės

T“
EC

Diamond
Legend
troškintuvė

DANG

A

T“
EC

„DI

OND EFF
AM

DANG

A

Ø 24 cm.
Ø 28 cm.

29,90 €

Teiraukitės

papildomos
garantijos

24,90 €

Diamond
Legend Wok
keptuvė

Teiraukitės

OND EFF
AM

papildomos
garantijos

T“
EC

Diamond Legend
puodas

nuo

„DI

Ø 28 cm.

DANG

A

„DI

T“
EC

OND EFF
AM

DANG

Diamond Legend
dangtis

A

Ø 28 cm.

Ø 20 cm.

Ø 28 cm.

29,90 €

34,90 €

11,90 €

ND
Pritaikytas tik DIAMO
LEGEND WOK keptuvei!

8 5 264 6658
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Sveikata, grožis ir sportas
SPORTUOTI BŪTINA!
Turbūt visiems gerai žinomas posakis: „Sportas sveikata“. Gydytojai taip
pat pabrėžia, kad fizinis aktyvumas yra būtinas gerai sveikatai palaikyti.
Pateikiame keletą argumentų, kurie įrodo sporto naudą:
•
•
•
•
•
•

Priversite aktyviau veikti organizmo imuninę sistemą.
Sumažinsite streso sukeliamo adrenalino kiekį kraujyje.
Suaktyvinsite medžiagų apykaitą ir pagerinsite jos 		
atliekų pašalinimą iš organizmo.
Pagerinsite judesių koordinaciją,		
tapsite vikresni ir grakštesni.
Padidinsite savo ištvermę ir sustiprinsite		
širdies ir kraujagyslių sistemą. Širdis		
plaks ritmingiau ir stipriau.
Smegenys bus geriau aprūpinamos
krauju. Tai lems intensyvesnį
naujų nervinių ląstelių augimą
ir padės išlikti jaunam. Nervų
ląstelės išskirs daugiau laimės
hormono endorfino, kuris
pagerins nuotaiką.

Patarimas.

Jei nesiryžtate sportuoti vienas, susitarkite sportuoti su
artimuoju. Taip pat įsteikite prizą, kurį gaus tas, kuris
nuoširdžiai laikysis savo pažado. Bus puiki motyvacija!

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

79,90 €
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Lietuvoje nuo balandžio mėnesio.
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NAUJIENA

Puikiai savijautai

Gymbit 6Abs Shaper
treniruoklis

TV

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

HITAS

• Stiprinkite pilvo presą tiesiog ilsėdamiesi.
• 5 programos, kurių intensyvumas yra skirtingas.
• Galite naudoti sportuodami, kad treniruotė būtų
veiksmingesnė.
• Belaidis, nešiojamas, paprasta naudoti.

29,90 €

Gymbit 6Abs Shaper
diržas

Gymbit 6Abs Shaper
gelinės pagalvėlės

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

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

14,90 €

7,90 €

Komplekte – 2 pagalvėlės.

8 5 247 6452
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Sveikata, grožis ir sportas
5in1 Beauty Pro Wet and Dry
daugiafunkcis grožio prietaisas

TV
HITAS

Susikurkite grožio saloną savo namuose!

Teiraukitės

papildomos
garantijos

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

Net 5 prietaiso funkcijos:

Pėdų šveitimas

Epiliacija

Skutimas

Manikiūras

Pedikiūras

34,90 €

Extreme odos šveitiklis

TV
HITAS

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

Sausai ir drėgnai odai!
Galima naudoti duše

Prieš

Po

Šilko švelnumo
pėdos!

29,90 €
28
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SKAIČIUS
ribotas

Puikiai savijautai

Wellneo Biofeedbac
diržas

-15 %

Patogus ir lengvas diržas gali tapti išsigelbėjimu tiems, norintiems, kad
jų laikysena būtų taisyklinga. Padeda palaikyti tinkamą laikyseną.
• Plonas, lengvas, patogus – galima dėvėti po drabužiais.
• Universalus dydis, ilgis reguliuojamas nuo 56 cm iki 140 cm.

Kodėl netaisyklinga laikysena gali sukelti diskomfortą?
Netaisyklinga laikysena verčia raumenis ir sąnarius dirbti
smarkiau ir labiau įsitempti, kad stuburas grįžtų į natūralią
poziciją. Tai gali tapti nugaros diskomforto priežastimi.
WELLNEO BIOFEEDBAC diržo kauburėliai yra spaudžiami
prie kūno ir leidžia pajusti, ar stuburas yra taisyklingos,
ar netaisyklingos padėties. Tokiu būdu mažinamos su
netinkama laikysena susijusios nugaros pasekmės.

29,90 €

25,42 €

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

ite
ir lepink
Valykite ūną!
savo k

TV

HITAS
Teiraukitės

papildomos
garantijos

Komplekte – 5 antgaliai:

24,90 €

8 5 264 6658
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Sveikata, grožis ir sportas
Velform Hair Grow Max
priemonė nuo plaukų slinkimo

TV

Plinkanti galvos oda ir slenkantys plaukai jau praeitis!
Pakaks slėpti galvą po nenatūraliai atrodančiais perukais, kepurėmis ar
vartoti cheminius preparatus. Šis paprastas naudoti losjonas pagamintas
iš augalinių ingredientų! Net iš 22 augalų ekstraktų sukurta formulė
veiksmingai skatina plaukų augimą.

Gali padėti sumažinti plaukų slinkimą ir plonėjimą.
Storesniems, stipresniems ir blizgesniems plaukams.
Sudėtyje 22 augalų ekstraktai.
Tinka vyrams ir moterims.

-30 %

90% veiksmingumas!*

Prieš

Po

*Remiantis
2015 m.
vasario–
balandžio mėn.
„IEC Espagne“
atlikto tyrimo
duomenimis
(n=21).

34,93 €

49,90 €

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.

Užsegama priekyje

Puikiai priglunda

29,90 €
30

2

vienetai
pakuotėje!

Atgaukite pasitikėjimą!
•
•
•
•

HITAS

www.topshop.lt

sia
Patogeianėulė
!
liem

TV

HITAS

2

vienetai
pakuotėje!

Gera vieta pirkti

Zoom Vision
didinamieji akiniai

TOP

Vaizdą 160 % padidinantys akiniai, kurie tikrai pravers skaitant
smulkų tekstą, užsiimant remonto darbais, siuvant.

PREKĖ

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

ZOOM VISION komplektą
sudaro:
• 1 ZOOM VISION
didinamieji akiniai.
• 1 akinių dėklas.
• 1 aviatoriaus saulės akiniai.
• 1 saulės akinių dėklas.

19,90 €

Vakuuminių maišų komplektas
Pasirūpinkite spintos tvarka su šiais vakuuminiais
maišais. Juos galite naudoti ne tik namuose, bet ir
keliaudami. Taip ne tik sutaupysite vertingos vietos,
bet ir užtikrinsite į maišus sudėtų daiktų švarą,
apsaugosite daiktus nuo vandens, nešvarumų,
pelėsio, vabzdžių, nemalonių kvapų.
• Sandarūs, nepraleidžia oro ir vandens.
• Apsaugo daiktus nuo nešvarumų,
pelėsio, nemalonių kvapų.
• Komplekte yra net 7 daugkartinio
naudojimo maišai.

NAUJIENA

Sutaupykite iki 80 % vietos!

-50 %

Maišų komplektą sudaro:
2 labai dideli maišai (68 x 100 cm);
2 dideli maišai (55 x 86 cm);
2 vidutiniai maišai (45 x 58 cm);
1 kelioninis maišas (45 x 58 cm).

19,90 €

9,95 €

8 5 264 6658

31

Avalynė ir laisvalaikis

COMFORT linija
Ballerinas Elegant batai
Tobuli bateliai yra tokie, su kuriais jaučiatės ne tik
patogiai, bet ir stilingai. Atnaujintas COMFORT
BALLERINAS ELEGANT modelis puikiai sujungia
šias dvi savybes. Batelių viršus yra itin tamprus,
puikiai prisitaiko ir priglunda prie pėdos, todėl tai
tobulas pasirinkimas turinčioms platesnes pėdas.

-10 €
NAUJIENA

Dydžiai: 36 – 42.
Spalvos: juoda, auksinė, sidabrinė.

49,90 €

39,90 €

Moccasins Flexible batai
Šie mokasinai pasižymi visiems WALKMAXX batams
būdingu patogumu, tačiau naujasis modelis išsiskiria
patobulintu dizainu ir savybėmis. Tai įvairiausio
amžiaus žmonėms tinkami batai, kuriuos drąsiai
prisiderinsite tiek eidami pasivaikščioti ar apsipirkti,
tiek keliaudami į darbą.

NAUJIENA

-5 €

Dydžiai: 36–42 (moteriški).
40–45 (vyriški).
Spalva: juoda

39,90 €

32

34,90 €

www.walkmaxx.lt

Žingsnis į komfortą

Sporty Ballerinas batai

Laisvalaikio batai

Rinkitės patogumą ir stilių tuo pačiu
metu! Naujo modelio bateliai laidūs
orui, tamprus viršus gerai prisitaiko
prie įvairios formos pėdų, o vidpadis
iš „Memory“ medžiagos suteikia dar
daugiau patogumo.

Itin stilingi batai dar patogesniam
laisvalaikiui ir ne tik! Madingos spalvos,
patrauklus dizainas – lengvai priderinsite
prie įvairaus stiliaus drabužių.

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

49,90 €

39,90 €

-10 €

Dydžiai: 36 –42.
Spalvos: šviesiai mėlyna, geltona, auksinė,
raudona, sidabrinė, balta.

49,90 €

FIT linija
Black Fit Flexible batai
Išbandykite atnaujintų WALKMAXX
batų patogumą! Tai lengvi, laidūs
orui ir stilingi batai, tinkantys tiek
kasdienai, tiek aktyviai veiklai.

-50 %

Dydžiai: 37–45.
Spalvos: juoda, pilka.

59,90 €

29,95 €

8 5 264 6658
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Avalynė ir laisvalaikis

TV

HITAS

Teiraukitės

papildomos
garantijos

-30 %

HD Mirror Cam
vaizdo registratorius
Unikalaus dizaino lengvai prie galinio vaizdo veidrodėlio pritvirtinamas registratorius įrašo tiek vaizdą, tiek
garsą, tad galite būti ramūs, kad kiekviena Jūsų kelionės minutė bus užfiksuota. Skirtingai nei kiti registratoriai,
HD MIRROR CAM nekliudo stebėti kelią. Kamera sukiojama net 280° kampu ir filmuoja ryškų vaizdą.
•
•
•
•
•
•
•

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

Matmenys: 33 x 6 x 11,2 cm.

49,90 €
34

34,93 €

www.topshop.lt

Gera vieta pirkti

Stair‘N Go
pirkinių krepšys su ratukais

NAUJIENA

Nebevarkite nešiodami sunkius pirkinių krepšius – šis krepšys
yra su specialaus dizaino ratukais, kurie suteikia stabilumo ir
lengvai užvažiuoja laiptais aukštyn.
STAIR’N GO pirkinių krepšio paslaptis – specialaus dizaino
ratukai. Paviršių visuomet liečia net 4 ratukai, štai kodėl jis yra
toks stabilus ir gerokai lengviau užvažiuoja laiptais aukštyn. Nuo
šiol be jokio vargo galėsite pasiimti ir pergabenti iki 20 kg svorio
daiktus. Be to, ratai pagaminti iš patvaraus porolono, todėl tyliai
važiuoja įvairiausiais paviršiais ir jų nebraižo.
• Lengvas, sulankstomas ir patvarus.
• Specialaus dizaino ratai lengviau užvažiuoja laiptais aukštyn ir   
suteikia stabilumo.
• Krepšį ir rėmą su ratukais galima naudoti atskirai.
• Atlaiko iki 20 kg svorį.
• Lengvai ir greitai paruošiamas naudoti.

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

34,90 €

8 5 264 6658
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Avalynė ir laisvalaikis
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*Visose „Studio Moderna“
prekiaujančiose šalyse.

Magic Tracks rinkinys
Kvapą gniaužianti lenktynių trasa, kurią
galima lankstyti, formuoti ir ji šviečia
tamsoje!
Nutieskite taką, sukurkite posūkius, pastatykite
tiltą ar net žiedą.
220 dalių galima sujungti į daugiau nei 3 m
ilgio trasą.
Lenktyninis automobilis yra su šviesos diodų
lemputėmis, taip pat pridedami 78 automobilio
lipdukai.

-30 %

36

Magic Tracks lenktynių
rinkinys

Rinkinyje papildomai rasite kryžminę dalį,
sieneles su plytų ir akmens imitacijomis, 6
kelio ženklus, 4 kūgelius ir 2 lenktyninius
automobilius.

Gaukite daugiau
už patrauklią
kainą!

29,90 €

34,90 €

23,92 €

29,90 €

www.topshop.lt

NAUJIENA

Dar smagesni žaidimai su atnaujintu,
papildytu ir dar įvairesniu MAGIC TRACKS
lenktynių rinkiniu!

-5 €

Gera vieta pirkti

Papildykite rinkinį šiais nuostabiais „Magic Tracks“ priedais:

Tiltas

Keltuvas

Mėlynas
automobilis
9,90 €

Policijos
automobilis
Kelio
kreiptuvas

Automobilio
sukiklis
9,90 €

Papildomos
trasos dalys

14,90 €*
*Kiekvieno priedo
kaina

ms!
Smagiems žaidima
22,90 €

8 5 264 6658
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Namai
Namai

speciali
kaina

2

vienetai
pakuotėje!

Super Bright Switch
belaidis šviestuvas
Belaidį LED šviestuvą labai lengva pritvirtinti per kelias
sekundes ir apšviesti atokias vietas, kuriose nuolat
trūksta šviesos – spintą, sandėliuką, garažą.
• Greitas būdas apšviesti tamsias
vietas, kuriose nėra elektros.
• Taupykite laiką – pritvirtinsite per kelias
sekundes, tam nereiks jokių įrankių.
• Nešiojamas ir belaidis.
• Rinkinyje 2 vienetai.
Šviestuvą galima pritvirtinti 3 būdais:
- Su magnetu.
- Pakabinti ant vinies.
- Su lipdukais.
Prietaisas veikia su 3 AAA
baterijomis (nepridedamos).

26,90 €
38

9,90 €

www.topshop.lt

Sužinokite paslaptį, kaip įsigytomis prekėmis
naudotis dar ilgiau!
Nepraleiskite progos sutaupyti laiko bei pinigų ir įsigydami prekę jos garantinį laikotarpį pratęskite nuo 1 iki 3
papildomų metų. Gyvenimas iškrečia įvairių netikėtumų, todėl būkite tikri, kad savo pasirinktus gaminius galėsite
naudoti maksimaliai ilgai.
Primename – „Studio moderna“ rūpinasi Jumis ir Jūsų pirkiniais, todėl visiems elektros prietaisams, treniruokliams,
DELIMANO puodams, keptuvėms ir DORMEO čiužinukams ne tik taiko standartines garantijas, bet ir suteikia
galimybę įsigyti pratęstą papildomą net iki 3 metų garantiją!
Atiduokite atsakomybę į mūsų rankas ir naudokitės tuo, kas yra patogu ir naudinga Jums. Primename, kokiais
atvejais turėdami galiojančią papildomą garantiją galėsite pakeisti turimas prekes į naujas:

DELIMANO puodai,
keptuvės, kepimo
formos

Elektros
prietaisai

DORMEO
čiužinukai

Treniruokliai

Pasikeitus gaminio
formai ar atsiradus
išlinkimams.

Sugedus mygtukams,
ekranui.

Išgulėtas pagrindas.

Sugedus mygtukams,
ekranui.

Pradėjus svilti,
traukti maistą.

Sugedus gaminio
varikliui ar kitam veikimo
mechanizmui.

Užtrauktuko gedimas.

Neveikiantys fiksavimo
mechanizmai.

Pradėjus klibėti
rankenoms ar sugedus
šilumos jutikliui.

Atsiradus perkrovos ar
perkaitimo problemoms.

Dydžio pasikeitimas.

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

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

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

Teiraukitės

papildomos
garantijos

PAPILDOMA GARANTIJA – tai saugumas ilgam laikui!

8 5 264 6658
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Švenčia 1 metų gimtadienį!

DORMEO HOME – tai daugiau nei DORMEO!
Čia pasijusite tarsi namuose, apsupti geriausių sprendimų Jūsų kokybiškam miegui, malonumą
teikiančiam maisto gaminimui, lengvam namų švaros ir jaukumo palaikymui. Visiškai naujos
koncepcijos parduotuvėje rasite DORMEO, DELIMANO, ROVUS prekių ir pasisemsite
praktiškų idėjų norams įgyvendinti. Leiskitės į kelionę po jaukesnius, patogesnius ir laimingesnius
namus.

Apsilankykite mūsų parduotuvėse:
VILNIUJE

VILNIUJE

VILNIUJE

VILNIUJE

Vikingų g. 3
(Nordika PS)

Ozo g. 18
(PPC „Ozas“)

ATNAUJINTA

KAUNE

KAUNE

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)

Islandijos pl. 32
(PLC „Mega“)

ŠIAULIUOSE

TOP SHOP

Aido g. 8
(PPC „Akropolis“)

DORMEO

ŠIAULIUOSE

TOP SHOP

Saltoniškių g. 9
(PLC „Panorama“)

KAUNE

KAUNE

Savitiškio g. 61
(PC „Ryo“)

VILNIUJE

DORMEO

PANEVĖŽYJE

TOP SHOP

VILNIUJE

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

TOP SHOP

Ateities g. 91
(PC „Mandarinas“)

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

DORMEO

TOP SHOP

TOP SHOP

TOP SHOP

ŠIAULIUOSE

DORMEO

Tilžės g. 109
Aido g. 8
(PC „Saulės miestas“) (PPC „Akropolis“)

DORMEO HOME
PIRMOJI LIETUVOJE

KAUNE

TOP SHOP

TOP SHOP

KLAIPĖDOJE

KLAIPĖDOJE

KLAIPĖDOJE

MARIJAMPOLĖJE

Šilutės pl. 35
(PC „Banginis“)

Taikos pr. 61
(PPC „Akropolis“)

Basanavičiaus g. 52
(PC „Senukai“)

V. Kudirkos g. 3
(PC „MAXIMA“)

K. Baršausko g. 66A
(PPC „Molas“)

TOP SHOP

Karaliaus Mindaugo pr. 49
(PPC „Akropolis“)

DORMEO

TOP SHOP

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

TOP SHOP

TOP SHOP

2018

Pavasaris
Atraskite kažką naujo!

PABUSK
KAIP
herojus!
DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį!

Daugiau 42 psl.

ĮSILEISKITE PAVASARĮ
Į NAMUS!

Nuolaidos švaros prekėms iki -50

%

www.topshop.lt

NAUJIENA
Window Magic
langų valymo
prietaisas

-50 %

43 psl.

AKCIJA
Spray
šluota

-50 %

42 psl.

8 5 264 6658

Pasiūlymai galioja iki
2018 m. balandžio 30 d.

Namai

PABUSK
KAIP
herojus!

DOVANA

Nuo 03 19 d. perkant bet
kurį DORMEO čiužinį
DOVANA – HERO antklodės ir
pagalvės komplektas*
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

* Perkant viengulį čiužinį DOVANA – viengulis komplektas, perkant dvigulį čiužinį DOVANA –
dvigulis komplektas. Akcijoje nedalyvauja DORMEO BABY čiužiniai.

DOVANOS vertė nuo: 99,80 €

Naujoji HERO kolekcija padės
nubusti kaip tikram herojui!
Tikrieji gyvenimo herojai yra kasdien sutinkami
drąsūs, ryžtingi žmonės, nebijantys iššūkių ir
siekiantys savo svajonių. DORMEO puikiai žino, koks
svarbus miegas norint gyventi sėkmingai. Nauja
HERO kolekcija sukurta galvojant apie kokybišką
miegą ir poilsį, kurio jūs nusipelnėte. Nes jeigu puikiai
išsimiegate, nubudę esate pasiruošę užkariauti
pasaulį, sutikti iššūkius ir įgyvendinti svajones.

42

www.dormeo.lt

„DORMEO HERO linija pasižymi
savybėmis, kurios reikalingos
puikiam miegui. Kolekciją sudaro
čiužinys, čiužinukas, pagalvė,
antklodė, lovatiesė ir stilingi patalynės
užvalkalai.“
Gintarė
Šerpenskienė
DORMEO prekės
ženklo vadovė

gera būti namuose

Hero
čiužinys

Komfortas,
sukurtas
Jums. Jums
abiems.

seno čiužinio

išvežimas
nemokamai

15
METŲ
GARANTIJA
PAGRINDUI

30 NAKTŲ
IŠBANDYMO
GARANTIJA

DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €

iMemory S Plus čiužinys

Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

Pirmasis 100 % prie Jūsų poreikių prisitaikantis čiužinys. Pasirinkite norimą kietumą, pasirinkite reikiamą atramą!
Tobulas sprendimas nežinantiems, koks čiužinys jiems tinkamiausias, ar poroms, turinčioms skirtingų poreikių.
Įkvėptas žmogaus kūno ir natūralaus S formos stuburo linkio.
• 4 kietumo ir 2 atramos lygiai,
leidžiantys atrasti sau tinkamiausią
miegojimo būdą.
• Vartomas pagrindas su 3 komforto zonomis.
• Hipoalerginis – apsaugotas nuo bakterijų,
dulkių erkučių ir nemalonių kvapų.
• Orui laidus „Octaspring®“ spyruoklių sluoksnis
padeda užtikrinti tinkamą čiužinio higieną.

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

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

ovatyvi
In

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

sp

ja
ogi

ol

20 cm

r in

8 5 264 6658
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*Yra įvairių matmenų.
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ORUI
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Namai
ORUI
sp
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NAKTŲ
NAKTŲ

LAIDESNIS
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60

ogi

METŲ
METŲ

ol

15

r in
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seno čiužinio

išvežimas
nemokamai

„Oc

PRISTATYMAS
GALI UŽTRUKTI

ovatyvi
In

g ®“ t e c

DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €

Air Lux Plus čiužinys

Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

PUIKUS ORO PRALAIDUMAS IR PRABANGUS MINKŠTUMAS JŪSŲ KŪNUI.
Čiužinys tiems, kurie ieško ypatingos prabangos ir kokybės. Visišką atsipalaidavimą užtikrina
speciali pagrindo struktūra. Jį sudaro du skirtingo kietumo „Octaspring®“ spyruoklių
sluoksniai. Kiekviena spyruoklė užtikrina individualų prisitaikymą prie kūno formų ir suteikia
maksimalų komfortą. Dvigulį čiužinį sudaro du atskiri pagrindai, tad abu partneriai gali
pasirinkti pageidaujamą kietumą.
1
2

Aukštis
„Octaspring®“ spyruoklės
Laidumas orui
3D prisitaikymas
„Adaptive“ medžiaga
Komforto zonos
„Memory“ medžiaga
Dvisluoksnis pagrindas
nuo

44

649,90 €

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

3
4
5
6
7
8

2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale
2 cm „Memory“ medžiagos
3 cm „Octaspring®“ spyruoklių iš „Memory“ medžiagos
2 cm „Ecocell®“ medžiagos
3 cm „Octaspring®“ spyruoklių
2 cm „Ecocell®“ medžiagos
10 cm „Pocket“ spyruoklių
3 cm „Ecocell®“ medžiagos

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

www.dormeo.lt

1
2
3

4

5

6

7
8

gera būti namuose
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PRISTATYMAS
GALI UŽTRUKTI
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DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

Air Select Plus čiužinys

PUIKUS ORO PRALAIDUMAS IR PRABANGUS MINKŠTUMAS JŪSŲ KŪNUI.
Pasinerkite į prabangaus miego patirtį su AIR SELECT PLUS čiužiniu. Jis pasižymi
puikiu laidumu orui dėl sudėtyje esančių unikalių spyruoklių, užtikrinančių
nenutrūkstamą oro srautą, tad Jūsų miegamoji aplinka išlieka gaivi kiekvieną naktį.
Čiužinyje yra trys komforto zonos. 2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale suteikia
papildomà atramà ir komfortà, nes idealiai prisitaiko prie kūno linijų.

Aukštis
„Octaspring®“ spyruoklės
Laidumas orui
3D prisitaikymas
„Adaptive“ medžiaga
Komforto zonos
„Memory“ medžiaga
Dvisluoksnis pagrindas
nuo

449,90 €

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

Yra įvairių
matmenų.

1
1
2
3
4
5
6

2 cm „Memory“ medžiagos užvalkale
3 cm „Ecocell®“ medžiagos
3 cm „Octaspring®“ spyruoklių
2 cm „Ecocell®“ medžiagos
10 cm „Pocket“ spyruoklių
3 cm „Ecocell®“ medžiagos

2
3

4
5
6

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

8 5 264 6658
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NAKTŲ
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DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

Air Comfort Plus čiužinys

TVIRTA ATRAMA IR DIDESNIS ORO PRALAIDUMAS.
Pasinerkite į puikaus miego patirtį su AIR COMFORT PLUS čiužiniu. Jis
sukurtas didesniam miego komfortui, yra su 3 skirtingomis komforto
zonomis ir „Octaspring®“ kelių kietumo lygių spyruoklėmis, suteikiančiomis
skirtingą atramą Jums miegant. Tvirtesnės spyruoklės palaiko dubens sritį, o
minkštesnės spyruoklės švelniai atremia pečių, juosmens ir kojų sritį.
Aukštis
„Octaspring®“ spyruoklės
Laidumas orui
3D prisitaikymas
„Adaptive“ medžiaga
Komforto zonos

23 cm
3 cm
6 kartus laidesnis*
Taip
Taip
3

1

3 cm „Ecocell®“ medžiagos

2

3 cm „Octaspring®“ spyruoklių

3
4
5

nuo

46

399,90 €

Yra įvairių
matmenų.

3 cm „Ecocell®“ medžiagos
10 cm „Pocket“ spyruoklių
3 cm „Ecocell®“ medžiagos

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

www.dormeo.lt
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DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

Fresh Prima
čiužinys
Tobulas tvirtumas ir maksimalus gaivumas
visai šeimai!
Trys skirtingi čiužinio sluoksniai užtikrina išskirtinį
patogumą, o kruopščiai parinktos medžiagos –
ilgaamžiškumą.
1

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

1 2 cm storio „Memory“

2
3

medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

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

4

spyruoklių

4 10 cm „Ecocell®“ 		

medžiagos

Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

Yra įvairių matmenų.
nuo

299,90 €

18 cm

13 cm

2
2 cm
cm

3 cm

8 5 264 6658

47

Namai
30 NAKTŲ

seno čiužinio

IŠBANDYMO
GARANTIJA

išvežimas
nemokamai

DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

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

4

1 2 cm storio „iMemory“

medžiagos sluoksnis
čiužinio užvalkale

1

2 7,5 cm „Ecocell®“ 		
2

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

3

medžiagos (kietoji pusė)
4 „CleanEffect®“ ir sidabru

dengtas pluoštas.

Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

Yra įvairių matmenų.
nuo

48

289,90 €

18 cm

www.dormeo.lt

7,5+7,5
cm

3
2 cm

minkštumo
zonos

1
2

gera būti namuose

10

30 NAKTŲ

METŲ

seno čiužinio

IŠBANDYMO
GARANTIJA

GARANTIJA
PAGRINDUI

išvežimas
nemokamai

DOVANA

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

Užva
lk

s papildyt

tu
rak

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

alavijų ek

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

ala

as

Nugaroms, mėgstančioms tvirtą atramą

st

Aloe Vera Plus ir Aloe Vera
čiužiniai

2

1

1 14 cm arba 16 cm 		

„Ecocell®“ medžiagos

2 2 cm storio čiužinio 		

užvalkalas impregnuotas
alavijų ekstraktu

Minkštas

Vidutinio
kietumo

Kietas

18 cm

Yra įvairių matmenų.

ALOE VERA PLUS

nuo

229,90 €

16 cm
ALOE VERA

nuo

209,90 €

14 / 16 cm

8 5 264 6658
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Namai

12
METŲ
GARANTIJA
PAGRINDUI

seno čiužinio

išvežimas
nemokamai

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

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

50

89,90 €

www.dormeo.lt

gera būti namuose

Clip Flex grotelės

Compact Flex grotelės

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

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

-20 %

-20 %

perkant bet
kurį čiužinį

perkant bet
kurį čiužinį

2

2

METŲ

METŲ

GARANTIJA

GARANTIJA

Su patvariu
mediniu rėmu.

Aukštis – 4 cm.
Yra įvairių matmenų.
nuo

54,90 €

Aukštis – 5 cm.
Yra įvairių matmenų.
nuo

84,90 €

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

-20 %

-20 %

perkant bet
kurį čiužinį

perkant bet
kurį čiužinį

Essenso Fitted
paklodė

Fresh
apsauginis čiužinio užvalkalas

Paklodės su guma pagamintos iš 100 %
medvilnės. Guma pritvirtinta visuose keturiuose
kampuose, kad ji tvirtai priglustų prie čiužinio.

• Rekomenduojamas žmonėms, ieškantiems
apsauginio užvalkalo, kuris atstotų ir paklodę.
• Užvalkalo viršus yra medvilninis, o apatinis
sluoksnis – iš poliuretano, kuris nepraleidžia
drėgmės.
• Su elastine juostele, todėl neslysta nuo čiužinio.
• Tinka čiužiniams, kurių aukštis
iki 33 cm.
• Galima skalbti 60 °C
temperatūroje.

• Galimi įvairūs matmenys.
• Tinka iki 30 cm aukščio čiužiniams.
•  Skalbti 40 °C.
• Galimos 4 spalvos: balta, mėlyna,
smėlio ir pilka.

Yra įvairių matmenų.
nuo

11,90 €

nuo

19,90 €

8 5 264 6658

51

Namai
Air čiužinukas

Teiraukitės

as su
Pirmasis čiužinukuo
klėmis!
„Octaspring®“ spyr

Kušetė, sofa, sulankstomoji lova ar net grindys
taps laidžiu orui ir higienišku miego paviršiumi
patiesus AIR čiužinuką. Jis kūnui suteikia tinkamą ir
prisitaikančią atramą, apsaugo nuo dulkių erkučių,
nepageidaujamų mikroorganizmų ir nemalonių
kvapų.

papildomos
garantijos

• Pagrindas iš dviejų „Ecocell®“ sluoksnių bei tarp
jų esančio „Octaspring® spyruoklių sluoksnio
ypač gerai prisitaiko prie kūno ir yra laidus orui.
• „CleanEffect®“ apsauga nuo dulkių erkučių,
bakterijų ir nemalonių kvapų.
• „AirX System“ medžiaga užtikrina nuolatinę oro
cirkuliaciją.
• Neslystanti medžiaga, dėl kurios čiužinukas
išlieka toje pačioje vietoje.

3 KOMFORTO
ZONOS

3

4 cm

Yra įvairių matmenų.
nuo

139,90 €

7 cm

Angel čiužinukas

i
e saldžia
it
k
o
g
ie
Išsim ip kūdikis!
ka

Išsimiegokite saldžiai tarsi kūdikis su ANGEL
čiužinuku. Šis čiužinukas bet kokį paviršių paverčia
patogiausia miego vieta, nes jį sudarančios
medžiagos užtikrina tinkamą atramą ir komfortą.

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Pagrindas iš „Ecocell®“ medžiagos užtikrina
komfortą, puikų prisitaikymą, laidumą orui,
tolygų svorio paskirstymą ir tinkamą stuburo
atramą.
• Čiužinuko užvalkalas itin dailiai siuvinėtas
lapų raštais, atrodo prabangiai ir yra malonus
prisiliesti.
• Su „CleanEffect® Silver“ medžiaga, kuri apsaugo
nuo dulkių erkučių, bakterijų, nemalonių kvapų.

1 2 cm tinklelio formos „Ecocell®“
medžiagos sluoksnis

le

li

nuo
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99,90 €

4,5 cm

www.dormeo.lt

sl

Tin k

3 „AirX System“ medžiaga
4 Neslystanti apačia

u o ks nis

2 2,5 cm „Ecocell®“ medžiagos sluoksnis

s
o f
ormo

2

3

1
4

gera būti namuose

Teiraukitės

papildomos
garantijos

TOP

PREKĖ

Memosan Roll Up 3+2/5+2
čiužinukas
Šis čiužinukas – tarsi populiariųjų „Renew“ ir „Roll Up
Supreme“ čiužinukų derinys. Suvyniojamas ir kompaktiškas,
tačiau akimirksniu atnaujina nepatogią lovą.
• Pagrindą sudaro 3 arba 5 cm „Ecocell®“ medžiagos ir 2
cm viskozės elastinės „Memory“ medžiagos sluoksniai su
3 minkštumo zonomis, kurios optimaliai prisitaiko prie kūno
formos ir svorio.
• Orui laidus „3D“ audinys užvalkalo šonuose ir apačioje
užtikrina tinkamą čiužinio vėdinimą.
• Lengvai suvyniojamas ir sutvirtinamas lipniomis juostomis.

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Yra įvairių matmenų.
nuo

109,90 €

3+2 cm

5+2 cm

8 5 264 6658

53

Namai

TV

kiems
Tinka alergmišs!
žmonė

HITAS
Teiraukitės

papildomos
garantijos

Renew Eucalyptus
7 zonų čiužinukas
Komfortas ten, kur reikia labiausiai
Tai čiužinukas, kuris pasirūpins, kad Jūsų poilsis
būtų patogus kaip niekada anksčiau.
Čiužinuko pagrindas yra iš „Memory“ medžiagos, kuri puikiai
prisitaiko prie kūno linkių, o pagrindo viršuje yra 7 zonos,

Lengvai suvyniojamas

skirtingoms kūno sritims suteikiančios reikiamą atramą.
• Suteikia komfortą galvos ir kaklo, juosmens, kelių ir pėdų
zonoms. Bangelių raštai švelniai masažuoja, sukuria malonų
nesvarumo jausmą, leidžia orui cirkuliuoti ir Jus vėsinti.
• Pečių ir blauzdų zonos yra su kauburėliais, švelniai
stimuliuojančiais taškus, kuriems paprastai tenka didžiausias
spaudimas. Tai padeda sumažinti vartymąsi miegant.
• Plati klubų zona su spiralių raštais minkšta, tačiau suteikia
ne tik komfortą, bet ir tinkamą atramą kūno linkiams.

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS
Yra įvairių matmenų.
nuo
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119,90 €

6 cm
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7

7 KOMFORTO
ZONOS

Komplekte – bangelės
formos pagalvė

gera būti namuose

Renew Eucalyptus
čiužinukas

Teiraukitės

papildomos
garantijos

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

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS
Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

3,5 cm

Komplekte – bangelės
formos pagalvė

6 cm

Fresh Multizone
čiužinukas
Leiskite čiužinukui užtikrinti Jums ramų
ir gaivų miegą. Čiužinuko pagrindas yra
iš „Ecocell ®“ medžiagos, suteikiančios
tvirtesnę atramą, todėl čiužinuką galima
tiesti ant įvairiausių paviršių, ne tik ant
sofos, sulankstomos lovos, bet ir grindų.
Pagrindo paviršius padalytas į daugybę
zonų, kurios užtikrina nepriekaištingą
prisitaikymą ir dar didesnį komfortą.
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kasnakt!

Teiraukitės

papildomos
garantijos

• Paviršius padalytas į daugybę
puikiai prisitaikančių zonų.
• „AirX System“ medžiagos šonai
užtikrina nuolatinę oro cirkuliaciją.
• Neslystanti čiužinuko apačia
suteikia stabilumo.
• Su „CleanEffect ®“ medžiaga,
saugančia nuo dulkių erkučių,
bakterijų, nemalonių kvapų.

Yra įvairių matmenų.
nuo

89,90 €

5 cm

8 5 264 6658
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Namai

Hero
čiužinukas

PABUSK KAIP
herojus!

NAUJIENA

Teiraukitės

Hero čiužinukas

Šis čiužinukas padės greičiau atsipalaiduoti ir panirti į ramų miegą. Jis papildytas neigiamus
jonus išskiriančia medžiaga, kuri padeda pagerinti miego kokybę ir pasižymi antibakterinėmis,
antimikrobinėmis, nuo nemalonių kvapų saugančiomis savybėmis.
• Pagrindas iš „Ecocell®“ medžiagos gana tvirtas, tačiau elastingas ir puikiai
prisitaiko prie kūno formų.
• Čiužinukas papildytas „Re-Vitalize“ medžiaga, kuri gali padėti
pagerinti miego kokybę, atsipalaiduoti ir puikiai pailsėti
kiekvieną naktį.
• 3 komforto zonos suteikia tinkamą atramą galvos
bei kaklo, klubų ir kojų sritims, padėdamos išvengti
spaudimo taškų.
• Kauburėliai galvos srityje švelniai masažuoja, bangelės
kojų srityje sukuria oro kanalus – taip sukuriamas
nepriekaištingas komfortas miegant. miegant.
• Užvalkalo apačioje esantys neslystantys taškeliai suteikia
suteikia
čiužinukui stabilumo.
Aukštis – 4,5 cm.
nuo 89,90

€

3

4,5 cm

3 KOMFORTO
ZONOS

papildomos
garantijos

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

Roll Up Supreme
čiužinukas

Teiraukitės

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

papildomos
garantijos

• Pagrindas iš „Ecocell®“ medžiagos užtikrina komfortą, tolygų svorio
paskirstymą ir tinkamą nugaros atramą.
• Po užvalkalu esantis silikono pluošto sluoksnis saugo nuo dulkių erkučių ir
kitų mikroorganizmų, nepraleidžia vandens.
• Ypač lengva valyti, pakaks perbraukti drėgnu skudurėliu,
todėl ant jo gali žaisti vaikai.
• Su lipniomis juostelėmis ir laikymo krepšiu, kad
čiužinuką būtų patogu laikyti ir pasiimti
su savimi.

SOFA

MAŽAS
BUTAS

VASARNAMIS

PALAPINĖ

FESTIVALIAI

STUDENTŲ
BENDRABUTIS

GRINDYS
Z Z Z Z...

AUTOMOBILINIS
NAMELIS

Lengvai suvyniojamas

Yra įvairių matmenų.
nuo

56

89,90 €

5 cm
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NELAIDUS
VANDENIUI

gera būti namuose

Natura
antklodė
Švelnumas ir natūralumas Jūsų miegamajame.
Patrauklaus dizaino antklodė siuvinėta gamtos įkvėptais
lapų raštais ir tikrai sužavės tuos, kurie vertina natūralumą
ir švelnias medžiagas.

-30 %

iems
Vertinanlut mą!
natūra

• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“
mikropluošto (100 %), kuris yra nepaprastai minkštas,
nesivelia į gumulėlius, yra be galo purus.
• Užvalkalas pagamintas iš ekologiškos		
medvilnės (100 %).
• Puikiai tinka naudoti visus metus.

PAVASARIUI
RUDENIUI
3
Antklodės matmenys:
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.
nuo

64,90 €

nuo

medvilnė

45,43 €

40°C

Kamšalas – 200 g/m2

NAUJIENA

Hero

pagalvės ir antklodės
komplektas

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

DOVANA

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

99,80 €

perkant bet kurį
DORMEO čiužinį.

Dovanos vertė nuo 99,80 €
Pasiūlymas galioja nuo kovo 19 d.

8 5 264 6658
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Namai
Aloe Vera
antklodė
Minkšta, puri ir itin švelni antklodė leis Jums pasijusti taip, lyg
miegotumėte debesyse.
• Užvalkalas impregnuotas alavijų ekstraktu, todėl antklodė
išskirtinai minkšta ir maloni priglusti.
• Kamšalas iš „Wellsleep® advanced“ mikropluošto.
• Užvalkalas iš 100 % poliesterio.

PAVASARIUI
RUDENIUI
3
Antklodės matmenys:
140 x 200 cm; 200 x 200 cm.
nuo

54,90 €

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

Siena
antklodė
Ši antklodė leis Jūsų odai kvėpuoti, tad patogiai miegosite
kiekvieną naktį. Antklodė puikiai tinka tiek šaltuoju, tik šiltuoju
metų laiku, tad ji patiks vertinantiems praktiškumą.
• Kamšalas iš orui laidaus „Wellsleep® advanced“ mikropluošto
(100 %) yra nepaprastai minkštas, purus ir nesivelia į gumulėlius.
• Tinka naudoti visus metus.
• Gerai išgarina drėgmę.

PAVASARIUI
RUDENIUI
3
Antklodės matmenys:
140 × 200 cm; 200 × 200 cm.
nuo

58

49,90 €

www.dormeo.lt

60°C

Kamšalas – 350 g/m2

gera būti namuose

Air Smart Duo pagalvė

-30 %

• Inovatyvi „Octaspring®“ technologija ir dvejopas
naudojimas (kaip klasikinė arba bangelės formos
pagalvė).
• Tinka visoms miego pozoms: ant nugaros, pilvo ar
šono.
• „Ecocell®“ medžiagos ritinys pagrinde
suteikia tvirtesnę atramą kaklui, kita, klasikinė,
pagalvės pusė užpildyta ypač puriu mikropluoštu.
• Užvalkalas iš 100 % poliesterio, „3D Airmesh“
medžiaga užvalkalo šonuose.
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Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

27,93 €

True Evolution
pagalvė

ovatyvi
In

nuo

39,90 €
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2 aukščiai: 12 cm arba 16 cm.
Pagalvės matmenys: 40 x 60 cm.

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

Orui itin laidi ir prie Jūsų
prisitaikanti pagalvė
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39,90 €

g ®“ t e c

„Octaspring®“
spyruoklės

Viršutinis ir apatinis
„Memory“ medžiagos
sluoksnis
12 cm

16 cm

8 5 264 6658
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Namai
Natura pagalvė

-30 %

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

Matmenys:
50 x 70 cm.

29,90 €

20,93 €

40°C

Aloe Vera Classic pagalvė
• Minkšta, puri ir švelni priglusti.
• Užvalkalas papildytas alavijų ekstraktu, suteikiančiu
ypatingą švelnumo pojūtį.
• Tinka miegantiems ant šono, nugaros ir pilvo.
• Reguliuojamas pagalvės aukštis ir minkštumas.

Matmenys:
50 x 70 cm.

60°C

29,90 €

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

Matmenys:
50 × 70 cm.

19,90 €
60

60°C
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medvilnė

gera būti namuose

Memosan Classic pagalvė
•
•
•
•
•
•

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

Pagalvės matmenys: 50 x 70 cm.

34,90 €

60°C

Memosan 3D trisluoksnė pagalvė
•
•
•
•
•

Bangelės formos trisluoksnė pagalvė pritaikyta vaikams iki 10 metų, tačiau tinka ir suaugusiesiems.
Pagalvės pagrindą sudaro 1 „Ecocell®“ medžiagos ir 2 viskozės elastinės „Memory“ medžiagos sluoksniai.
Orui laidi „AirX System“ medžiaga užvalkalo šonuose.
Reguliuojamas aukštis ir kietumas.
Užvalkalą galima skalbti skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje.

Pagalvės matmenys: 25 x 40 cm.

60°C
nuo

29,90 €

Renew Eucalyptus pagalvė

e
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• 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.

mo
i
ry“ medž

Pagalvės matmenys: 30 x 50 cm.

34,90 €

NUSEGAMAS
SKALBIAMAS
UŽVALKALAS

8 5 264 6658
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Namai
Egyptian Grand Luxe
patalynės užvalkalai
Besididžiuodami pristatome užvalkalus,
įkvėptus rytietiškos magijos ir prabangos.
Užvalkalams būdingos kokybiškos medžiagos
ir ryškios spalvos, namams suteikiančios
ypatingą nuotaiką.
• Viršutinė pusė iš medvilnės satino, todėl
švelni ir blizgi, tarsi šilkinė.
• Apatinė užvalkalų pusė iš itin jaukaus pilkos
spalvos mikrofliso.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

NAUJOVĖ!

Apatinė pusė iš švelnaus mikrofliso

NAUJIENA

-20 %
SKAIČIUS
RIBOTAS

Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm, pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulis – antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm, 2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
nuo

59,90 €

nuo

47,92 €

Bubbles patalynės užvalkalai
Jūsų miegamajame trūksta spalvų? Apvilkite patalynę šiais užvalkalais ir
pajuskite, kad kambarys tapo gerokai žaismingesnis, o sapnai – spalvingesni.
• Patalynės užvalkalai yra su žaviais įvairių spalvų burbulais. Baltos spalvos
fone išryškėja žalių, mėlynų ir geltonų arba violetinių, mėlynų, žalių, rožinių ir
raudonų atspalvių burbulai. Be to, užvalkalų pusės skirtingos – viena yra su
dideliais, kita – su mažais burbulais, tad kiekvieną rytą galite pakloti lovą vis
kitaip.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis, pagalvės – su atvartu.

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

19,90 €
62
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NAUJIENA

gera būti namuose

Hero

užklotas lovatiesė

Lietuvoje nuo kovo
pabaigos.

2in1

LOVATIESĖ
ir UŽKLOTAS

NAUJIENA

Hero lovatiesė
Lengva ir švelni lovatiesė jūsų jaukiam poilsiui.
Užtieskite ją ant lovos ar sofos ir papuoškite
kambarį arba naudokite kaip užklotą šiltomis
naktimis. Beje, ją galima sulankstyti ir naudoti
kaip pagalvėlę. HERO lovatiesė papildyta
„Re-Vitalize“ medžiaga, galinčia jums padėti
atsipalaiduoti ir puikiai pailsėti.

Matmenys: 140 x 200 cm, 200 x 200 cm, 220 x 240 cm.
nuo19,90

30°C

€

balandžio.
Lietuvoje nuo

Hero

NAUJIENA

patalynės
užvalkalai

Hero patalynės užvalkalai
Kiekvienas esame herojus. Ir nesvarbu, kad neatliekame žygdarbių – kasdien
darydami paprastus darbus galime būti labai svarbūs ir reikšmingi kitiems.
O kad galėtume būti ne tik savo, bet ir kitų gyvenimo herojais, turime gerai
išsimiegoti kasnakt ir nubusti puikiai pailsėję. Šie užvalkalai itin švelnūs ir
malonūs prisiliesti, nes pasiūti iš medvilnės satino. Ši medžiaga laidi orui, tinka
net jautrią odą turintiems žmonėms.
• Viena užvalkalų pusė yra su keliomis vertikaliomis ir horizontaliomis
linijomis, kita – vienspalvė, todėl galite kurti skirtingus derinius.
• Papildyti „Silvadur™“ medžiaga, dėl kurios užvalkalai ilgiau išlieka gaivūs,
tarsi nauji.
• Riboto leidimo kolekcija.
• - Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis, pagalvės – su atvartu.
Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm, pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulis – antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm, 2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
nuo

24,90 €

40°C

MEDVILNĖS SATINAS

8 5 264 6658
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Namai
NAUJIENA

Lietuvoje nuo
balandžio.

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

Mix&Match patalynės užvalkalai
Pagyvinkite savo miegamąjį su žaismingomis
MIX&MATCH spalvomis. Užvalkalų pusės skirtingos,
todėl galite kurti įvairius derinius ir kasdien lovą pakloti
vis kitaip.
• Užvalkalų pusės skirtingos, todėl galite susikurti net
4 skirtingus derinius.
• Papildomai įsigijus pagalvės užvalkalų galima kurti
dar daugiau derinių.
• Spalvingi užvalkalai dera įvairaus interjero
miegamajam.
• Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.
Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm, pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulis – antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm, 2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
nuo

64

24,90 €

MEDVILNĖS SATINAS

www.dormeo.lt
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Watercolor
patalynės užvalkalai

NAUJIENA
NAUJIENA

Suteikite mistinės, akvarelės įkvėptos nuotaikos
savo miegamajam. Šis patalynės komplektas
turi gaivinančių violetinės ir mėlynos spalvos
miglos atspalvių.
Patalynės užvalkalai yra 4 skirtingų pusių, tad
kiekvieną rytą galite pakloti lovą vis kitaip.
Antklodės užvalkalas užsegamas sagutėmis,
pagalvės – su atvartu.

Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm, pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
Dvigulis – antklodės užvalkalas, 200 x 200 cm, 2 pagalvės užvalkalai, 50 x 70 cm.
nuo

19,90 €

kovo
Lietuvoje nuo
pabaigos.

30°C

Clouds
patalynės užvalkalai

-20 %

Debesų raštais puoštų patalynės
užvalkalų pusės yra skirtingų spalvų,
todėl kasdien galite sukurti skirtingą
užvalkalų derinį.

rekomenduoja:
Koncentruotas
skalbiklis, 1,5 l

-30 %
Matmenys:
Viengulis – antklodės užvalkalas, 140 x 200 cm,
pagalvės užvalkalas, 50 x 70 cm.
nuo

19,90 €

15,92 €

medvilnė

14,90 €

10,43 €

8 5 264 6658
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Warm Hug užklotas ir pagalvė
Šiltas užklotas vėsiems vakarams ir naktims.
Jo pusės yra skirtingos, viena primena dirbtinį
kailį, kita – iš švelnios ir glotnios pastelinės
spalvos medžiagos. Kamšalas iš puraus ir lengvo
„Wellsleep®“ advanced“ mikropluošto.
Sudėtis: viršus – 100 % medvilnės, apačia – 100 % poliesterio,
kamšalas – 100 % poliesterio („Wellsleep® advanced“
mikropluošto).
Priežiūra: galima skalbti skalbimo mašinoje 30 °C temperatūroje.

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

nuo

49,90 €

30°C

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

24,90 €
66
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Jaukiems vakarams!
Patogioms
kelionėms!

gera būti namuose

Sofa Saver apsauginis užtiesalas
Atnaujinkite savo sofą akimirksniu, užtiesę šį apsauginį užtiesalą, ir apsaugokite baldą nuo
išpiltų gėrimų, augintinių plaukų, kitų nešvarumų. Taip pat šis užtiesalas impregnuotas
skysčius atstumiančia medžiaga, kad šie nesusigertų į užvalkalą.

NAUJIENA

• Nelaidus vandeniui.
• Itin švelnus ir malonus prisiliesti.
• Stilingų spalvų deriniai – smėlio / ruda arba pilka / juoda).
• Pusės skirtingų spalvų.
• Lengva prižiūrėti – galima skalbti skalbimo mašinoje.
• Galinė juosta tvirtai laiko užtiesalą prie baldo.

Matmenys:
dvivietei sofai: ilgis – 117 cm (ištiesus porankius – 224 cm), plotis – 178 cm.
trivietė sofa: ilgis – 172 cm (ištiesus porankius – 279 cm), plotis – 178 cm.
nuo

34,90 €

DORMEO
namų kvapas
Žaviame stikliniame buteliuke yra
100 ml kvapiojo skysčio, į kurį įmerkę
pridedamas nendrines lazdeles subtilų
kvapą užuosite iki 60 dienų.
• Du aromatai – lengvas gėlių ir subtilių
rožių bei saldus ir intensyvesnis
gardenijų kvapas.
• Buteliuko talpa – 100 ml, pridedamos
6 nendrinės lazdelės.
• Pagaminta Lietuvoje!

4,90 €
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Namai
Cozy
sulankstoma kėdė
Stilinga ir patogi kėdė, kurią galite naudoti
ne tik namuose, bet ir terasoje šiltuoju metu.
Minkštoji kėdės dalis yra iš itin švelnios
medžiagos, į kurią patogu atsiremti skaitant,
žiūrint televizorių ir jaukiai leisti laisvalaikį.
Nenaudojamą kėdę galima sulankstyti ir
padėti į spintą, sandėliuką ar pakišti po lova.
• Minkštoji kėdės dalis pripildyta
„Memory“ medžiagos,
suteikiančios komforto.
• Matmenys: 82,5 x 86,4 x 71,1 cm.
• Sėdynės aukštis: 43,2 cm.
• Didžiausias naudotojo svoris: 110 kg.

rams
Jaukiems vaka
a
yg
kn
su

49,90 €

-10 %

NAUJIENA

Home kilimėlis

Coral vonios kilimėlis

Itin praktiškas ir patvarus kilimėlis, tad puikiai
tinka naudoti tose namų vietose, kur „verda“
intensyvus gyvenimas. Kilimėlio paviršius
atsparus dėmėms ir dėvėjimuisi.
• „Memory“ medžiaga tobulai prisitaiko prie pėdų
formos, suteikdama komfortą ir atramą.
• Viršus padengtas lengvai valoma medžiaga.
• Neslystanti apačia iš gumos.

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

Matmenys: 50 x 100 cm.

Matmenys: 50 x 70 cm.

29,90 €
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14,90 €

Lengvesniam gyvenimui
Ambient Mist
drėkintuvas

1 prietaisas –
3 funkcijos

Suteikite savo namams jaukumo ir komforto su AMBIENT MIST –
drėkintuvu, kvapų sklaidytuvu ir šviestuvu! Prietaisas drėkina, pagerina
oro kokybę, nesukurdamas kondensato. Šviesos diodų lemputė
skleidžia 7 spalvų šviesas ir sukuria tobulą aplinką. Įpilkite pasirinkto
aromato ir pajuskite stebuklingą kvapų galią šaltais žiemos vakarais.
•
•
•
•
•

Didelė vandens talpykla – 1,25 l, todėl prietaisas gali veikti iki 20 valandų.
Į vandenį galima įlašinti kelis lašus mėgstamo eterinio aliejaus.
Automatiškai išsijungia, kai lieka per mažas kiekis vandens.
Drėkinamas plotas – 15–20 m².
3 funkcijas atliekantis prietaisas: drėkinimas, kvapų sklaidymas		
ir švietimas.

Besikeičiančios spalvos.

59,90 €

Handy
šildytuvas

TV

Ypač kompaktiškas šildytuvas su keraminiu kaitinimo
elementu pasirūpins namų šiluma ir jaukumu vėsiais žiemos
vakarais, kad ir kur bebūtumėte. Šio prietaiso visiškai
pakaks nedidelio ploto kambariui pašildyti. Jį labai paprasta
naudoti, prietaisas jungiamas tiesiai į elektros lizdą, todėl
neužima vietos Jūsų namuose.

HITAS
Teiraukitės

papildomos
garantijos

te
mp
ild
eratūra ir š

ug
viet
os.
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reitis.
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t

lag
Pa
togu vežtis

19,90 €

-10 €

a
Reguliuojam

29,90 €

iam
Jung

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

liz
dą.

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

am
da
ine,
neužima
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Namai
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rekomenduoja:
Universalus
grindų
ploviklis,
900 ml

Į
R
A
S
A
V
PA
Į NAMUS!

-30 %
4,90 €

3,43 €

Spray šluota

TV

Inovatyvi ir daugiafunkcė šluota sausam ir drėgnam valymui!

HITAS

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

Įpilkite vandens
ar ploviklio

Purkškite

Naujos
spalvos

-50 %

Valykite

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

Žalia

Balta
Violetinė
Rožinė
29,90 €
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4,90 €

Lengvesniam gyvenimui

Nuolaidos švaros
prekėms iki

rekomenduoja:

-50 %

Įvairių
paviršių
valiklis,
500 ml

-30 %
5,90 €

4,13 €

Window Magic langų
valymo prietaisas

NAUJIENA

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!
• Kompaktiškas, lengvas ir ergonomiškas prietaisas.
• 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.
• Tinka visiems lygiems ir vandeniui atspariems paviršiams –
langams, veidrodžiams, plytelėms, dušo kabinoms.
• Prietaisas belaidis, todėl jį galite naudoti tiek namų viduje, tiek
išorėje.
• Nepertraukiamai veikia iki 50 min. ir nuvalo iki 20 m² plotą.

-50 %

!

dintys švara

Langai, spin

Purkškite ir susiurbkite!

Pridedamas
patogus indelis
vandeniui pilti

49,90 €

24,95 €

Veikia su 4 AA baterijomis, kurios neįeina į rinkinį.

8 5 264 6658
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Namai

-45 %
NAUJIENA

Turbo Tiger
šluota
Greitesniam ir lengvesniam šlavimui
Be jokio vargo sušluokite bet kokius, didesnius ar mažesnius,
nešvarumus – trupinius, gyvūnų plaukus, kruopas, cukrų ar net
stiklo šukes!
• Itin lengva, sveria mažiau nei 0,5 kg!
• Tinka tik įvairiai kietai grindų dangai – plytelėms, linoleumui,
kietmedžiui, laminatui.
• Kotas išardomas į 3 dalis, todėl neužima daug vietos.

1

29,90 €

72

16,45 €
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Patogu pasiekti vietas po baldais

3

2

3 šepetėliai sušluoja visus kelyje
pasitaikančius nešvarumus!

Lengvesniam gyvenimui
Easy Sweeper
elektrinė šluota
Praktiškas ir modernus prietaisas, kuris
pakeis požiūrį į namų valymą. Lengvesnė,
gerokai manevringesnė ir tyliau veikianti nei
įprasti dulkių siurbliai ši elektrinė šluota taps
nepakeičiama kasdieniams šlavimo darbams.
Prietaisas belaidis, tad naudokite pačiose
įvairiausiose namų vietose. Įkrautas veikia iki
70 minučių!
• Įkraunama elektrinė šluota su
besisukančiu šepečiu.
• Manevringa šluotos galvutė.
• Lankstomas šluotos kotas leidžia lengvai
pasiekti ir išvalyti vietas po baldais.
• Visi nešvarumai patogiai sušluojami į
šluotos viduje esančią talpyklą.
• Šluotos priekyje esančios lemputės
apšviečia paviršių ir užtikrina kruopštų
valymą.

39,90 €

as
tas būd
Papras i grindis!
valyt

TOP

360°

PREKĖ

Su LED
lemputėmis

Užtikrina patogų sunkiai
prieinamų ar ankštų vietų valymą.

27,93 €

-30 %

Galima naudoti be koto,
kaip rankinį prietaisą.

Jūsų mažoji švaros armija!

-50 %

Biotos
XXL 5 priemonių rinkinys
Lietuvoje pagaminti pažangūs valikliai švariai ir saugiai
namų aplinkai. Tai puiki alternatyva įprastiems
valikliams, kurie valomą paviršių dezinfekuoja,
tai yra, padaro jį sterilų ir visiškai tuščią, todėl
vėliau ant jo patekusios blogosios bakterijos ir
mikroorganizmai gali daugintis dar sparčiau.

Rinkinį sudaro:
•
•
•
•
•

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

36,90 €

18,45 €
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Namai
Steam’n’Go garinis lygintuvas

-50 %

Praktiškas prietaisas, kurį galima naudoti dviem būdais
– kaip lygintuvą arba garinimo prietaisą. Jį galite naudoti
ne tik namuose, bet ir pasiimti į keliones, kad Jūsų
drabužiai visuomet atrodytų nepriekaištingai.
• Tinka visų rūšių audiniams lyginti (su garais arba
be jų).
• Prietaisą naudokite ir audiniams garinti (pagalvėms,
antklodėms, baldų apmušalams ir pan.).
• Lygintuvo padas nelimpa, o rankena padengta
guma, todėl itin patogu suimti.
• Rankeną galima pasukti atgal ir naudoti vertikalų
prietaisą.
• Vandens talpykla – 45 ml.
• Laidas – 2,1 m.

Sukiojama rankena

rinkite
Lyginkite, ga
ir valykite!

Galia: 1000 W.

39,90 €

19,95 €

NAUJIENA

NAUJIENA

3 už 1
kainą

Bluepower
lyginimo lentos užvalkalas

Rovus
šluosčių komplektas

Unikalus trisluoksnis užvalkalas su „Turbo“ zona,
leidžiančia lyginti greičiau ir lengviau.

Praktiškas dviejų šluosčių komplektas. Langų šluostė
pravers valant langus, veidrodžius, dušo kabiną, o
universali šluostė padės pasirūpinti visų kitų namų
paviršių švara.

Kaip veikia „Turbo“ zona? Speciali silikonu
dengta zona suaktyvina lygintuvo padą ir jis
lengviau slysta audinio paviršiumi.
Matmenys: 140 x 55 cm (tinka lyginimo lentoms,
kurių matmenys: 120–140 x 39–52 cm).

15,98 €
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• Iš mikropluošto, todėl itin gerai sugeria drėgmę ir
veiksmingai nuvalo nešvarumus.
• Patvarios, lengvai prižiūrimos, galima skalbti
skalbimo mašinoje.

3,90 €

Lengvesniam gyvenimui
Rocket Fix
daugiafunkcis prietaisas

-30 %

Viskas, ko gali prireikti
remonto darbams!
Skirtingoms užduotims reikia daugybės įvairių
įrankių? ROCKET FIX susitvarkys su viskuo!
Gręžkite skyles, sukite varžtus, grandykite
senus dažus, klijus, pjaustykite ir šveiskite iki
tobulo glotnumo!
• 2 keičiamos galvutės ir įvairūs priedai – lengva
uždėti, lengva nuimti!
• Iki 16 000 vibracijų per minutę.
• 2 greičiai.
• Įkraunama 18 V ličio jonų baterija
sklandžiam darbui.
• Įkrovus veikia 60 min.

Prietaiso dalys:

Greitai keičiami
antgaliai

Su smūgine
ir gręžimo
galvutėmis

Pjovimas

Įkraunama
baterija –
JOKIO LAIDO!

Grandymas

Sukimas

Gręžimas

Šveitimas

Galia: 290 W.
99,90 €

69,93 €
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Namai
NAUJIENA

2.
Grindų
siurbimas

Rankinis
siurblys

Dezinfekavimas
su UV spinduliais

3.

1.

lymo
Naujas va !
būdas
UVacuum 3in1 dulkių siurblys
Namai, kruopščiai išvalyti nuo grindų iki lubų
Naujas ir veiksmingas UV spindulių technologijos ir siurbimo derinys. UV spinduliai veiksmingai sunaikina dulkių
erkutes ir bakterijas, tad galite pasirūpinti nepriekaištinga namų švara. Patogiai siurbkite grindis su manevringu
antgaliu arba naudokite kaip rankinį siurblį nedideliems valymo darbams.
• UV spindulių technologija sunaikina dulkių erkutes ir bakterijas.
• Belaidis, veikia su ličio jonų baterija (pridedama prie prietaiso).
• HEPA filtras saugo, kad susiurbti alergenai nepatektų atgal į orą.
Uvacuum 3in1

Komplekte yra:
• Dulkių siurblys
• UV šepetys
• Grindų šepetys
• Išardomas vamzdis (2 vnt.)
• Įkraunama baterija su įkrovikliu

Dulkių siurblio galia: 130 W.
UV šepečio galia: 10 W.

149,90 €
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priedų rinkinys

UVACUUM 3IN1 siurblio priedai
dar kruopštesniam namų
valymui. Papildomi šepetėliai
ir siauri antgaliai padės lengvai
išvalyti nešvarumus iš atokių ar
sunkiai pasiekiamų vietų.

19,90 €

Lengvesniam gyvenimui

Ultra audinių priežiūros
prietaisai

NAUJIENA

Komplektas įvairiapusei audinių priežiūrai
Viskas, ko gali prireikti, kad drabužiai išliktų
tarsi nauji:
• Belaidis lygintuvas
• Garinimo prietaisas
• Pūkų rinkiklis

Išmanus lygintuvas,
kuris atpažįsta audinį ir
automatiškai reguliuoja
temperatūrą!

Ultra Smart belaidis lygintuvas
Išmani karščio reguliavimo funkcija – nereikia nustatinėti rankiniu
būdu!
• Galima naudoti su laidu arba be jo, pakreiptą vertikaliai ar horizontaliai;
galia – 2200 W.
• Nelimpantis glotnus keraminis padas su patobulinta smailesne viršūne.
• Reguliuojama garų srovė.
• Tinka visiems audiniams, jokios rizikos sudeginti drabužį.
• Apsauga nuo lašėjimo, kalkių susidarymo, savaiminio valymosi funkcija.

Ultra audinių garinimo prietaisas
• Puikus pasirinkimas kasdienėms lyginimo ar garinimo
užduotims.
• Galima naudoti vertikalų arba garinti patiestus drabužius.
• Prietaisas ne tik lygina, bet ir atgaivina, pašalina nemalonius
kvapus.
• 2 garų srovės lygiai.
• Apsauga nuo lašėjimo, kalkių susidarymo, automatinis
išsijungimas.

Ultra pūkų rinkiklis
Greitai ir švelniai pašalina pūkus ir jų gumuliukus nuo
megztinių, tamprių, palaidinių, baldų apmušalų.
2 AA baterijomis.

149,70 €

8 5 264 6658
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„Penkių žvaigždučių“ klubo nariams
suteikiama dar daugiau privilegijų:

OPTIMALUS atostogų pasiūlymas klubo nariams TURKIJOJE!
• 7 nakvynės
• Viešbutis EFTALIA OCEAN 5*
• ULTRA VISKAS ĮSKAIČIUOTA
• Tiesioginiai skrydžiai kasdien balandį – spalį

Išskirtinė kaina klubo
nariams

(1 asmeniui, „Standard room”
tipo numeryje):

590€

Pasiūlymas galioja, perkant kelionę iki 2018 04 30. Pradinė įmoka - 10% kelionės kainos.
Daugiau informacijos ir kitų kelionių pasiūlymų klubo nariams teiraukitės tel. 8 800 01415.

VIP poilsis klubo nariams Birštone! Pasiūlymas 2 asmenims, 2 nakvynėms.
• DVI nakvynės DVIEM NAUJAJAME sanatorijos korpuse „Baltoji vila“ dviviečiame
kambaryje
• Pietūs ir pusryčiai, 2 kartai
• Vienkartinė gydytojo konsultacija, 2 asm.
• Sveikatinimo procedūrų programa, 2 asm.
• NERIBOTAS laikas (vieno apsilankymo metu) baseino ir pirčių komplekse, 2 kartai
Dėmesio! Baseino ir pirčių komplekso paslaugos bus suteikiamos kitu adresu:
Birutės g. 31, 35 Birštonas.
Kelialapis galioja savaitės dienomis iki 2018.07.30.
Pasiūlymu galite pasinaudoti www.club5.noriunoriunoriu.lt
78
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220.64€

149€

Dar nesate klubo narys?

TIK

Tapkite juo arba prasitęskite narystę ir pasinaudokite išskirtiniu pasiūlymu:

1€

WARM HUG
užklotas ir pagalvė
Šiltiems apkabinimams!

Matmenys:
Pagalvė: 40 x 40 cm
Užklotas: 130 x 190 cm

49,90 €

Daugiau informacijos 66 puslapyje

Nuo šiol su „Penkių žvaigždučių“ narystės kortele galite pasinaudoti partnerių privilegijomis:

-15 %

akinių rėmeliams, saulės akiniams, akinių
priežiūros priemonėms ir aksesuarams.
Ypatingi atostogų pasiūlymai.

-10 %

nuolaidos kodas club5. Galioja iki 2018 06 01.
Nemokamo lizingo partneris.
Galioja tik perkant iš UAB „STUDIO MODERNA”

-4 €

kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimui.

-30 %

valymo paslaugoms.

-10 %

drabužių taisymo paslaugoms.

-3,5 ct

degalams

-30 %

plovyklai

-20 %

kavai ir dešrainiams

Galioja iki balandžio
30d., su naujo modelio
kortele. Norint pasikeisti
narystės kortelę į naują,
prašome skambinti
tel. 8 800 01415.

8 5 264 6658

79

Pirkdamas RINKINĮ
„PENKIŲ ŽVAIGŽDUČIŲ“ KLUBO narys
visada sutaupys:
Extreme
odos šveitiklis

Spin Spa
kūno šepetys

-15 €

Klubo nariams

54,80 €
39,80 €

Stone Forte
puodas

Stone Forte
keptuvė

Ø 20 cm

-10 €

Klubo nariams

Ø 28 cm.

Stone Forte
dangtis
Ø 28 cm.

79,70 €
69,70 €

Gera vieta pirkti!
8 5 264 6658

Parduotuvėse

www.topshop.lt

