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SATURN – šiuolaikinis sprendimas jūsų svetainei. Su miegojimo funkcija - mechanizmas ,,Automatinis“ - sėdimoji dalis 
pasikelia į prekį, nugarinė dalis nusileidžia žemyn į horiontalią padėtį. Baldinis audinys (≥ 100 000 Martindeilo ciklų), 
dešininė arba kairinė  kampo pusė - pažymėkite kaip pastabą užsakymo metu. Su patalynės dėže. Zigzaginės spyruoklės.
Aukštis 87 cm, plotis 231 cm, gylis 160 cm. Miegojimo dalis 198 cm x 150 cm.

SATURN minkštas kampas su miegojimo funkcija

556413
5564130000019

rudas  
 556414

5564140000016
turkio  

 556415
5564150000013

pilkas  
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4999

 59,99 

nuo 9.00 iki 16.00 val.

nemokamai pristatysime 

2

1

3

GORENJE SVC216FR belaidis 
dulkių siurblys
Lengvas ir kompaktiškas belaidis dulkių 
siurblys, puikiai tinka naudoti ir namuose, 
ir ofise. Cikloninis, turi mažą rankinį dulkių 
siurblį. Li-Ion baterija, 21,6 V, HEPA filtras, 
LED lemputes, du antgaliai. Veikimo laikas 
naudojant maks. galią 22 min, minimalią 
- 60 min. Patogiai susilanksto. Raudonos 
spalvos. Garantija 2 metai. 

  |  NAUJIENA
556361

3838942149672

17900

  |  NAUJIENA

47900

-30 %

6858

 97,97 

Iliustruoti Hario Poterio 
leidimai. 3 dalys
Nauji Hario Poterio leidimai – nuostabi 
dovana ir puiki puošmena knygų 
lentynose. J. K. Rowling magiškos 
klasikos knygos kupinos nuostabių 
spalvotų iliustracijų, sukurtų Kate 
Greenaway medalio laureato Jimo 
Kay’aus - tai tikra šventė ištikimų gerbėjų 
ir naujų skaitytojų akims... 

403806, 
9786090150139 

Haris Poteris ir 
Azkabano kalinys 

403807, 
9786090150153 

Haris Poteris ir 
paslapčių kambarys 

403808, 
9786090150146 

Haris Poteris ir 
Išminties akmuo

Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

Nuo 19799

PHILIPS LED televizoriai
Puikus variantas, ieškant kompaktiško modelio - tiek biurui ar virtuvei, tiek 
miegamajam. Paprasta ir lengva pernešti.  
Philips 32PHS5507/12: 80 cm (32”), LED HD, raiška 1366 x 768 p, 
skaitm. imtuvas DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, „Incredible Surround“.                           
Kaina 212,99 €. 
Philips 24PHS5507/12: 60 cm (24“), LED 
HD, raiška 1366 x 768 p, skaitm. imtuvas 
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2, „Incredible 
Surround“. Kaina 197,99 €. 
Garantija 2 metai.

 556402
8718863033814

Philips 32PHS5507/12

556403
8718863033791

Philips 24PHS5507/12

4999
Adler AD1171 retro radijas su 
Bluetooth
Elegantiškas retro stiliaus radijas, su 
Bluetooth funkcija - galima susieti su mob. 
telefonu, planšete ar kr. Palaiko AM/FM.

556385
5902934835688

23900

Ši stilinga spinta-vitrina papuoš Jūsų svetainę. Švelnaus uždarymo durelių 
mechanizmas. Išmatavimai: aukštis 134 cm, plotis 90 cm, gylis 40 cm. 
Medžio drožlių plokštė (MDP), medžio dulkių plokštė (MDF), stiklas. Baldą 
rekomenduojame pritvirtinti prie sienos.
Kaina nurodyta su pristatymu ir užnešimu 
į namus. 
*Dėl pristatymo į Kuršių Neriją teirautis 
atskirai. 

556416
5564160000010

NORD spinta-vitrina

Naujoji interaktyvi virtuvė ,,Technok“ nustebins mažuosius virtuvės šefus 
- ryškiai šviečiančios kaitvietės, garsiniai gaminamo maisto signalai ir 
svarbiausia - tikrieji garai! Jie saugūs - šalti. 
Yra žaisliniai indai ir stalo įrankiai, spalvotos 
žaislinės daržovės. Dydis 81 x 51 x 30 
cm. Veikia su 3 vnt. AA tipo elementais (į   
komplektą neįeina).

    |  IŠPARDAVIMAS%

Žaislinė virtuvė Technok

556240
4823037605637
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Frotiniai chalatai su apykakle

DELIMANO kepimo formos

Japoniškas konstruktorius LaQ

Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

Šis Japonijoje sukurtas ir pagamintas konstruktorius gali būti puiki 
dovana berniukams ir mergaitėms. Jo dėliojimas prisidės prie smulkiosios 
motorikos lavinimo bei ugdys loginį ir matematinį 
mąstymą. ,,Dress Up“ rinkinyje galima atrasti 
daugybę įvairiausių konstravimo modelių – nuo 
gėlių karūnos iki papuošalų dėžutės. ,,Racers“ 
konstruktorius patiks visiems, mėgstantiems 
automobilius ir lenktynes!  

DELIMANO STONE LEGEND BLACK kepimo formoje iškepsite 
nepakartojamo skonio kepsnį ar sultingą kumpį . Indo pagrindą sudaro 
anglinis plienas, kepimo paviršių dengia net 3 „Quantanium“ dangos 
sluoksniai. Dangoje esančios akmens masės dalelės karštį tolygiai 
perduoda maistui, jis kepdamas išsaugo sultis ir skonines savybes. 
Matmenys 35x21 cm. Kaina  27,99 €  22,39€
DELIMANO ROYAL SUPREME -praktiškas 3 dalių rinkinys įvairiausiems 
patiekalams: gili kepimo forma (talpa 3 l, matmenys 32x19x8 cm), žema 
kepimo forma-dangtis (talpa 1,5 l, matmenys 
32x19x5 cm), bambukinis dangtis.  Iš 
borosilikatinio stiklo, padengtos nelimpančia 
„PPG Xylan“ danga, todėl gamindami galite 
naudoti mažiau riebalų ir maistas nekimba 
prie paviršiaus. Kaina  59,99 €  53,99€

Nuo 2239

8899
Mėsmalė ADLER AD4803
Galia 800 W, maks. galia 2000 W, „Pulse“ 
funkcija. Komplekte: 3 sieteliai, stūmoklis ir 
antgalis dešrelėms kimšti. Garantija 2 metai. 

553950
5908256832060

  |  NAUJIENA

3499

CAMRY CR1344 elektrinis virdulys
Stilingo dizaino arbatinukas su 360° sukamu 
pagrindu, talpa 1,7 L. Nerūdijančio plieno 
korpusas, plokščias kaitinimo elementas, 
filtras-tinklelis nuo kalkių, apsauga nuo 
įjungimo esant tuščiam arbatinukui. Maks. galia 
2200 W. Garantija 2 metai.

556391, 5903887807005 
juodas  

556392, 5903887806985
kreminis 

556393, 5903887807029
baltas  

  |  NAUJIENA

4999

MESKO MS 4910 fritiūrinė
Šios fritiūrinės dėka lengvai pagaminsite mėgstamų gruzdintų bulvyčių, 
sparnelių, populiariuosius svogūnų žiedus ar 
spurgas. Aukštos kokybės plieninis korpusas, 
dangtis su permatomu langeliu, metalinis 
pakeliamas krepšys, temp. reguliatorius. Talpa 
1,5 L, galia 900 W. Garantija 2 metai.

556395
5902934830829

  |  NAUJIENA

10699

Mėsmalė ADLER AD4813
Sumala 1,0 kg/min. Kopmlektacijoje mp 
3 sieteliai, 2 antgaliai dešroms ir ,,kebbe““ 
gaminti, stūmoklis, antgaliai daržovėms 
pjaustyti. Galia 600 W, maks. 2000 W. 
Garantija 2 metai.

556384
5903887803991

-15 %

5899

 69,99 

FISKARS keptuvė 28 cm
28 cm aliuminio keptuvė intensyviam 
naudojimui kasdien. Patvariausia Hardtec 
Superior+™ nelimpanti danga, be PFAS 
bei PFOA,  itin storas energiją taupantis 
pagrindas. Tinka naudoti ant visų kaitlenčių, 
įskaitant indukcines. Galima plauti 
indaplovėje. Pagaminta Suomijoje.

556401
6424002015123

    |  IŠPARDAVIMAS%  |  NAUJIENA

2399

FISKARS trijų mažų peilių rinkinys
Rinkinyje yra skutimo peilis, pomidorų peilis ir lupimo peilis. Puikūs 
kasdieniniam naudojimui, su saugia ir minkšta rankena. Aukštos kokybės 
japoniškas nerūdijantis plienas suteikia puikų 
aštrumą ir atsparumą korozijai. 
Saugi neslystanti ergonimiška rankena su 
„Softouch“ medžiaga. Geležtės ilgis 8 cm, 2 
po 11 cm.

556399
6424002013068

  |  NAUJIENA

FISKARS serviravimo įrankių 
rinkinys 24 vnt.
Šeši komplektai blizgių sidabro spalvos 
įrankių dovanų dėžutėje. Specialiai sukurtos 
rankenos - įrankius labai patogu laikyti ir 
malonu naudoti. 
Japoniškas nerūdijantis plienas. Galima plauti 
indaplovėje.

556400
5702268561242

11099

Klasikinio modelio chalatai, itin patogūs, švelnūs ir lengvi. Tinka tiek 
vyrams, tiek moterims. Greitai sugeria drėgmę ir neleidžia perkaisti. 
Pagaminti iš minkšto ir puraus 100 % medvilnės 
pluošto, 430m/m2. Dvi kišenės, diržas, 
funkcionali apykaklė - galima atlenkti ir suteikti 
kaklui daugiau šilumos. Atitinka OEKO-TEX® 
STANDARD 100 reikalavimus. L dydis: chalato 
ilgis 126 cm, krūtinės plotis 62 cm, rankovės 
ilgis 56 cm. XXL dydis: chalato ilgis 130 cm, 
krūtinės plotis 66 cm, rankovės ilgis 60 cm.

Komplektą sudaro dvi bangelės formos pagalvės, puikiai prisitaikančios prie galvos ir kaklo linkių. 
Pagrindas iš „Memory“ medžiagos, užvalkalas turi „CleanEffect®“ medžiagą - saugo nuo dulkių erkučių, 
bakterijų ir nemalonių kvapų, šonuose itin laidi orui ,,AirX System“ medžiaga. Matmenys 30 x 50 cm. 
Užvalkalai nusegami, galima skalbti skalbimo mašinoje 40 °C temp. 

SIENA kolekciją sudaro purios, jaukios ir švelnios klasikinės formos pagalvės ir lengvos antklodės. 
Išorinė medžiaga iš „Softdream“ mikropluošto, patvari, nesitampo, nesiglamžo, greitai džiūsta.  
Galima skalbti 60 °C.

-50 %

554500, 7630054194573 pagalvė 50x60 cm. Kaina  39,99 €  20,00€ 
554501, 7630054195488 pagalvė 50x70 cm. Kaina  39,99 €  20,00 € 
554502, 7630054194580 pagalvė 70x80 cm. Kaina  44,99 €  22,50 € 

555210, 7630054194528 antklodė 140x200 cm. Kaina  59,99 €  30,00 € 
555211, 7630054194511 antklodė 200x200 cm. Kaina  69,99 €  35,00 €                 

555977, 7630054195495 2 pagalvių rinkinys 30x50 cm. Kaina  69,99 €  35,00 €                  

DORMEO SIENA klasikinės pagalvės ir antklodės

DORMEO SIENA dviejų pagalvių rinkinys

Miminalus perkamas kiekis 2 prekės: galite susikomplektuoti pagalvė+antklodė, Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

-20 %

DELIMANO STONE LEGEND BLACK keptuvių 
paviršius padengtas net 3 „Quantanium“ 
dangos sluoksniais. Keptuvės pagrindas yra iš 
anglinio plieno, o išorė padengta emaliu. Tinka 
visų rūšių viryklėms, taip pat ir indukcinėms. 
Galite pasirinkti 20 cm arba 24 cm skersmens. 
Parduodamos su dangčiais.
20 cm keptuvė su dangčiu. Kaina  33,98 €  27,18€ 
24 cm keptuvė su dangčiu. Kaina  43,98 €  35,18€

DELIMANO STONE LEGEND keptuvės su dangčiais

Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

  |  NAUJIENA
556129

7630054129599
Keptuvė 20cm  

556135
7630054114021

Keptuvės dangtis 
20 CM 

556130
7630054129612

Keptuvė 24CM   
556134

7630054113987
Keptuvės dangtis 

24 CM  

Sponge Air Fryer karšto oro gruzdintuvė, 6 L

  |  NAUJIENA

9999

556359 
0633632021923

Su šia gruzdintuve iškepsite maistą iki 50 % greičiau nei tradicinėje 
orkaitėje ir sumažinsite aliejaus kiekį maiste iki 85 %, suteikdami maistui tą 
patį traškumą. 6 patogios gaminimo funkcijos. Didelės talpos: 6 L,  galima  
paruošti pakankamai maisto 3-5 žmonėms. Keturkampė indo forma - 
daugiau kepimo erdvės. Nuimamas, plaunamas 
indaplovėje indas su nepridegančia danga. 
Galia 1300 W,  laikmatis 1-60 min, temp. 
80–200°C, paruošimo signalas, skaitmeninis 
jutiklinis ekranas. Garantija 2 metai.

  |  NAUJIENA
555979

7630054161896
ROYAL SUPREME 

kepimo forma  
 556133

7630054129971
DELIMANO STONE 

LEGEND BLACK kepi-
mo forma
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556217, 5562170000013
žalias L dydis

 556222, 5562220000017
žalias XXL dydis

 556220, 5562200000013
ryškiai mėlynas L dydis

 556225, 5562250000018
ryškiai mėlynas XXL dydis

556386, 5563860000016
violetinis L dydis

556387, 5563870000013
 violetinis XXL dydis  

556388, 5563880000010
oranžinis L dydis

 556389, 5563890000017
oranžinis XXL dydis

Frotiniai chalatai su apykakle

Japoniškas konstruktorius LaQ

2999

 34,99 

Šis Japonijoje sukurtas ir pagamintas konstruktorius gali būti puiki 
dovana berniukams ir mergaitėms. Jo dėliojimas prisidės prie smulkiosios 
motorikos lavinimo bei ugdys loginį ir matematinį 
mąstymą. ,,Dress Up“ rinkinyje galima atrasti 
daugybę įvairiausių konstravimo modelių – nuo 
gėlių karūnos iki papuošalų dėžutės. ,,Racers“ 
konstruktorius patiks visiems, mėgstantiems 
automobilius ir lenktynes!  

22900

NORD aukšta spinta-vitrina

556417
5564170000017

 
Daili medžio imitacijos spinta-vitrina. Švelnaus uždarymo durelių 
mechanizmas. Išmatavimai: aukštis 197 cm, plotis 53 cm, gylis 40 cm. 
Medžio drožlių plokštė (MDP), medžio dulkių plokštė (MDF), stiklas. Baldą 
rekomenduojame pritvirtinti prie sienos.
Kaina nurodyta su pristatymu ir užnešimu 
į namus. 
*Dėl pristatymo į Kuršių Neriją teirautis 
atskirai.  

4799

SPONGE WATCH išmanieji laikrodžiai
Puikiai tinka kasdienai dėl ilgai laikančios baterijos, širdies ritmui, 
miegui bei aktyvumui stebėti. Turi įvairių veiklų sporto režimus, įskaitant 
plaukiojimo. Atsparūs vandeniui (IP68). 
Spalvotas ekranas su keičiamomis temomis. 
Telefono pranešimų, skambučio atmetimo, 
kalendoriaus, laikmačio funkcijos, realaus laiko, 
žingsnių, kalorijų matuoklis ir kt. 

555768
0703674401707

Juodas

555769
0703674401714

Rožinis

  |  NAUJIENA

4399
 
Adler AD 1185 radijas su Bluetooth
Adler AD 1185 radijas: turi Bluetooth, MP3, LCD 
ekranas, galima įrašyti iki 50 stočių. 

556390
5902934839181

  |  NAUJIENA

4399

KUBA vilnonis pledas 
Minkštas, švelnus, patvarus ir tobulai 
šildantis pledas. Sudėtis: 5% kašmyras, 
45% aukščiausios rūšies merino vilna, 20% 
poliesteris, 30% akrilas. Dydis 140x200 cm, 
audinio tankis 245 g/m2. Atitinka OEKO-TEX® 
STANDARD 100 reikalavimus. 

556380, 5563800000014
melsvas

556381, 5563810000011
tamsiai pilkas

556382, 5563820000018
šv. rudas

556383, 5563830000015
dvispalvis melsvas

  |  NAUJIENA

4599

Camry CR 5033 garinis lygintuvas
Puikus prietaisas drabužių lyginimui, o marškinių lyginimas jo dėka bus 
greitas ir paprastas. Galima lyginti vertikaliai 
ir horizontaliai, antgalis su šepetėliu. 
Pastovus galingas garų srautas 15g/min 
(nereguliuojamas), vandens talpa 0,35 L. Galia 
1200 W. Svoris 0,9 kg. Garantija 2 metai.

556394
5902934835800

-15 %

556401
6424002015123

-15 %

2999

 35,29 

Klasikinio modelio chalatai, itin patogūs, švelnūs ir lengvi. Tinka tiek 
vyrams, tiek moterims. Greitai sugeria drėgmę ir neleidžia perkaisti. 
Pagaminti iš minkšto ir puraus 100 % medvilnės 
pluošto, 430m/m2. Dvi kišenės, diržas, 
funkcionali apykaklė - galima atlenkti ir suteikti 
kaklui daugiau šilumos. Atitinka OEKO-TEX® 
STANDARD 100 reikalavimus. L dydis: chalato 
ilgis 126 cm, krūtinės plotis 62 cm, rankovės 
ilgis 56 cm. XXL dydis: chalato ilgis 130 cm, 
krūtinės plotis 66 cm, rankovės ilgis 60 cm.

    |  IŠPARDAVIMAS%

Išmanusis laikrodis  
Laikrodžio funkcija, SMS, žingsniamatis, kūno temp. ir širdies ritmo 
matuoklis, orų prognozė, tylusis žadintuvas, laikmatis, 6 sporto režimai, 
8 integruoti žaidimai. „Bluetooth 5.0“. Baterijos veikimas iki 168 val. 
Atsparumas drėgmei IP68. Svoris 19 g. Kaina  55,99 €  44,79 €

Šokanti bevielė garso kolonėlė 
Garso kolonėlė, judanti pagal muzikos ritmą. 
Muzikos, pasakų ar kt. turinio klausymasis 
leidžiant juos tiesiai iš telefono per „Bluetooth“ 
ryšį arba įdėjus micro SD kortelę. USB 
maitinimo šaltinis. 3W, 6,6x4,2x9,3 cm.     
Kaina  42,99 €  34,39 €

 555702 
0703674401721  

Laikrodis 
555703 

0703674401745  
Garso kolonėlė

-20 %

Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

-50 %

-20 %

Akcinė kaina galioja         
2022 12 01 - 2022 12 31

556129
7630054129599

Keptuvė 20cm  
556135

7630054114021
Keptuvės dangtis 

20 CM 
556130

7630054129612
Keptuvė 24CM   

556134
7630054113987

Keptuvės dangtis 
24 CM  

    |  IŠPARDAVIMAS%

140cm. Kaina  48,99 €  36,74 € 
160cm. Kaina  135,99 €  101,99 €

„NOVELLY Home“ dirbtinė 
eglė „Classic“
Dirbtinė kalėdinė eglė, pasirinktinai 140 
arba 160 cm aukščio.

556186
0000055590105

140CM 
556187

0000055590112
160CM

-25 %

Nuo 3674

140cm 160cm

Kakės Makės aroma drėkintuvas-naktinė lempa

  |  NAUJIENA

4999

556360
0703674401752

Žaismingas Kakės Makės difuzorius sukurtas kiekvieno vaiko kambariui. 
Jis ne tik drėkina orą, bet ir šviečia skirtingomis spalvomis ir puikiai atstoja 
naktinę lempą. Taip pat į jį galima įlašinti kelis 
eterinio aliejaus lašus, kurių kvapas maloniai 
pasklis po vaiko kambarį. Šiame difuzoriuje 
rasite įrašytas Kakės Makės pasakas prieš 
miegą.

Didelis žaislinis statybinis autokranas, su 
besisukančia ir ištraukiama strėle. Pagamintas 
iš saugaus plastiko. Dydis 57 x 30 x 26 cm.

Žaislinis statybinis kranas Technok

    |  IŠPARDAVIMAS%
 556254

4823037603695

2799

 34,99 
2999

 41,99 

Puikus žaislinių įrankių rinkinys mažajam 
meistrui - įrankių diržas, šalmas, 2 pjūklai, 
veržliaraktis, replės, plaktukas, atsuktuvas, 
varžtas, įrankių dėžė, vežimėlis visiem 
įrankiams. Dydis 54,5 x 37 x 37 cm.

    |  IŠPARDAVIMAS%

Žaislinių įrankių rinkinys Technok

556238
4823037606511

  |  NAUJIENA

556407
4952907006387

Dress Up  
  556408

4952907007261
Racers  

    |  IŠPARDAVIMAS%
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Leidinyje nurodytų prekių ieškokite kaimų ir miestelių paštuose bei teiraukitės laiškininko. Leidinyje nurodytas prekių rūšių skaičius gali nesutapti su paštuose turimu asortimentu. Prekių kiekis ribotas. Jei šiame leidinyje nurodytos prekių 
kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su pateiktomis paštuose, prašome vadovautis paštuose skelbiama informacija. Leidinyje nurodytų prekių spalva, forma, prekinė išvaizda ar pan. gali neatitikti realios prekių spalvos, formos, 
prekinės išvaizdos dėl nuo prekių tiekėjų ir (ar) gamintojų priklausančių priežasčių. Nuolaidos nesumuojamos. Lietuvos paštas pasilieka teisę keisti akcijas, jų trukmę ir prekių kainas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vykstančias 
akcijas arba konkrečiame pašte neradę leidinyje reklamuojamų prekių, papildomos informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo specialisto.

Dr. Socket įrankių komplektas (111 vnt.)

Notig Tools įrankių rinkinys N4801 (187 vnt.)

-35 %

Šie 4 cm aukščio antčiužiniai padeda palaikyti tinkamą stuburo padėtį, 
reljefinis „Ecocell®“ pagrindas suteikia komforto - medžiaga korėtos 
struktūros ir laidi orui. Papildomam oro laidumui yra „AirX System“ įsiuvai 
užvalkalo šonuose. Tai padeda palaikyti miego paviršiaus gaivą ir sausumą. 
Užvalkalas nusegamas, tačiau neskalbiamas.

DORMEO OPTIONS antčiužiniai
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111 dalių galvučių ir raktų komplektas tvirtame dėkle: lizdiniai veržliarakčiai 
1/4“, 1/2“, 111, CrV, 08-910, kištukinių raktų 
rinkinys, šešiabriaunių lizdų komplektas su 
reketais, prailginimai, jungtys ir lizdai uždegimo 
žvakėms, atsuktuvo rankena su papildomu 
lizdu 1 /4“.  

 
160x200 cm. Kaina  199,99 €  129,99 € 
180x200 cm. Kaina  219,99 €  142,99 €

 
70x190 cm.   
90x200 cm. Kaina  109,99 €  71,49 €

Didelis 187 įrankių komplektas metaliniame lagamine ant ratukų: 4 
ištraukiami stalčiai, lagaminas rakinamas raktu. Įrankiai pagaminti iš  
C-45 plieno ir Cr-V chromo-vanadžio. Lagamino išmatavimai 49x36x18 
cm. Galvutės, žvakinės galvutės, šešiakampiai, kombinuoti raktai, replės, 
plaktukai, pjoviklis, prailginimai, rankenos, 
klasikiniai ir aukštos įtampos atsuktuvai, 
įtampos testeris, gylio matuoklis, gulsčiukas, 
ruletė 5 m, plaktukas, izol. juosta, elektrinis 
klijų pistoletas + 2x klijų kasetės, universalus 
prietaisas elektros laidams.

15900 19900

3499

FISKARS automobilinis rinkinys žiemai
Rinkinį sudaro mažas ergonomiškas 22 
cm grandiklis ledui ir 65 cm ilgio šluotelė 
silikoniniais šeriais ilga rankena su grandikliu. 
Šluotelė pagaminta iš termoplastinio 
elastomero -nebraižanti, lengvai valdoma ir 
patogi.

Nuo 5799

311333, 
6411501430632 

grandiklis  

 556396, 
6411501430625 
šluotelė su grandikliu  

FISKARS sniego kastuvai-stūmikliai
Fiskars semtuvai-stūmikliai puikiai tinka lengvam ir efektyviam sniego ir 
purvo pašalinimui iš didelių plotų, tokių kaip važiuojamosios dalys, pėsčiųjų 
takai, šaligatviai, takai ir kt.. Patentuotas, sustiprintas metalinis peilis, 
patvarus ergonomiškas aliuminio kotas ir 
tekstūruota, neslystanti rankena. Lengvi ir 
lengvai naudojami kastuvai. Ilgis 154 cm, 
plotis 53 cm, svoris 1,6 kg.
Tiesiu kotu - kaina 57,99 €.
Lenktu kotu - kaina 64,99 €.

556397, 
6411501410276

tiesus
556398, 

6411501410351
lenktas

-20 %

Nuo 2399

Aukštos kokybės pagalvės ir antklodės, turinčios antibakterinių savybių. 
Pagalvės su užtrauktukais, dygsniuotos, audinys 100% poliesteris, 
užpildas 100% poliesteris HealthGuard AMIC. Antklodės užpildas 100% 
poliesteris Wellman HealthGuard, storis 350 gsm. Galimas sausas 
cheminis valymas arba skalbimas 60°C.  
Pagalvė 50x70 cm, kaina 23,99 €
Pagalvė 70x70, kaina 28,99 €
Antklodė 140x200, kaina 43,99 €
Antklodė 220x200, kaina 63,99 €

HERVIN elektriniai džiovintuvai
8 šildomų vamzdžių drabužių džiovyklė, 120 W, 230 V, dydis 95x50x74 cm. 
Garantija 2 metai. Kaina  73,99 €  54,02 € 
6 šildomų vamzdžių rankšluosčių džiovintuvas. 100 W, 230 V, dydis 
52x36,5x90 cm. Garantija 2 metai.                   
Kaina  65,99 €  47,62 € 
4 šildomų vamzdžių avalynės džiovintuvas, 40 
W, 230 V, dydis 40x36,5x31 cm. Garantija 2 
metai. Kaina  86,99 €  64,42 €

556173, 
4779023722508 

drabužių 
 556175, 

4779023722515 
avalynės  
 556176, 

4779023722522 
rankšluosčių 
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GORENJE VCE21EMW vakuuminis dulkių siurblys
Vakuuminis sauso valymo dulkių siurblys 
su teleskopiniu vamzdžiu, HEPA filtru. Be 
maišelių, su dulkių talpos indikatoriumi. 
Du antgaliai. Galia 1500 W. Baltos spalvos. 
Garantija 2 metai. 
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556362

3838782451904

10499

Pagalvės ir antklodės ANTIMICROBIAL
PREMIUM mako satino patalynės komplektai dėžutėje
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556376, 

5563760000017 
viengulė melsva

556377, 
5563770000014  

viengulė ruda

556378, 
5563780000011 

dvigulė melsva

556379, 
5563790000018 

dvigulė ruda

Nuo 4499

Aukštos kokybės komfortiška satino patalynė, su autentišku raštu, 
pagaminta iš 100% medvilnės, 115 gsm. Su paslėpto tipo užtrauktukais. 
Supakuota dėžutėse, puikiai tinka dovanai. 
Viengulė 140x200 cm, 1 vnt. pagalvės 
užvalkalas 50x70 cm. Kaina 44,99 € 
Dvigulė 220x200 cm, 2 vnt. pagalvės 
užvalkalai 50x70 cm. Kaina 59,99 €

EXCLUSIVE satino patalynės komplektai dėžutėje
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Nuo 4399

Prabangi satino patalynė, pagaminta iš 100% medvilnės, 125 gsm. Su 
užtrauktukais. Pagalvių užvalkalai turi stilingą kantą. Supakuota dėžutėse, 
puikiai tinka dovanai.  
Viengulė: antklodės užvalkalas 140x200 
cm, 1 vnt. pagalvės užvalkalas 50x70 cm. 
Kaina 43,99 € 
Dvigulė: antklodės užvalkalas 220x200 
cm, 2 vnt. pagalvės užvalkalai 50x70 cm. 
Kaina 74,99 €

556366, 5563660000018
viengulė balta

556371, 5563710000012
dvigulė balta

556367, 5563670000015
viengulė kakavinė

556372, 5563720000019
dvigulė kakavinė

556368, 5563680000012
viengulė pelenų rožinė

556373, 5563730000016
dvigulė pelenų rožinė

556369, 5563690000019
viengulė kreminė  

556374, 5563740000013
dvigulė kreminė  

556370, 5563700000015
viengulė chaki 

556375, 5563750000010
dvigulė chaki

MERINO LUX vilnonė antklodė
Aukštos kokybės vilnonė antklodė. 
Sudėtis: 80% merino vilna, 20% 
nailonas, 450 gsm. Dvipusė: viena pusė 
tamsesnė, antra - šviesesnė. Trijų spalvų 
pasirinktinai. 140x200 cm dydžio.

-15 %

6099

 71,79 

556363, 5563630000017
tamsiai pilka/šviesiai pilka                    

556364, 5563640000014
tamsiai mėlyna/šviesiai mėlyna                      

556365, 5563650000011
tamsiai ruda/šviesiai ruda               
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Top Tools galvučių ir raktų komplektas (100 vnt.)

7999

Komplektas naudojamas smulkiems namų ūkio darbams, įrankiai sudėti į 
patogų ir tvirtą plastikinį dėklą. Komplekte: pjūklas 150 mm; pjovimo diskai 
150 mm 4 vnt.; dailidės plaktukas 200 g; kombinuotos replės; reketas 
3/8; šešiakampiai lizdai 8 vnt.; prailginimas; atsuktuvo rankena; M x 3 / 8F 
adapteris; 9 lizdai; sulankstomas peilis su 18 
mm ašmenimis; šešiakampiai veržliarakčiai su 
rankena 7 vnt.; TORX veržliarakčiai su laikikliu 7 
vnt.; kombinuoti veržliarakčiai 9 vnt.; atsuktuvai 
4 vnt; 2 atsuktuvo adapteriai; 2m matavimo 
juosta; gulsčiukas, atsuktuvo antgaliai 40 vnt.
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556404

5902062037695

556405
5564050000014  

556406
5564060000011  |  NAUJIENA

555850, 7630054169489
70x190cm

555851, 7630054169502 
90x200cm

555852, 7630054169526
160x200cm

555853, 7630054169540
180x200cm

556409
5564090000012

pagalvė 50x70  

 556410
5564100000018

pagalvė 70x70  

 556411
5564110000015

antklodė 140x200  

 556412
5564120000012

antklodė 220x200 


