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DELIMANO MULTIFRESH vakuuminis trintuvas

DELIMANO „18in1“ daugiafunkcis puodas

DORMEO OPTIONS antčiužiniai

NAPSIE OCEAN pagalvės ir antklodės

ORRO pastatomas lauko šviestuvas

AMBER-LINE B-CLASS MBB750D 
benzininis motoblokas - kultivatorius

DORMEO EMBOSSED pagalvės ir antklodės komplektas

-70 %

4950

 164,99 

-40 %

Funkcijos: trinti įprastai, trinti vakuume, vakuumuoti, kaitinti ir trinti, malti, 
smulkinti. Komplektą sudaro:  pagrindas su 
800 W varikliu, titanu dengti nerūdijančiojo 
plieno ašmenys su 6 peiliukais, trynimo indas 
su vakuuminiu vožtuvu, vakuumavimo 
priedas, vakuumavimo vamzdelis, malimo 
indas, išilginiai malimo ašmenys iš 
nerūdijančiojo plieno, dangtelis (malimo 
arba trynimo indui), kaitinimo indas 

Puikus maisto ruošimo prietaisas kepti, virti garuose, troškinti, gruzdinti.
17 automatinių programų, 1 rankinio 
nustatymo programa. Gaminimo atidėjimo 
ir šilumos palaikymo funkcija. Tinka naudoti 
namuose, stovyklavietėse, turistiniuose 
automobiliuose,  vasarnamiuose 
Nesvylantis 5 L vidinis puodas.  Galia 700 
W. Apsauga nuo perkaitimo,  automatinio 
užrakto funkcija, apsauga nuo  vaikų.

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.

Patalynė NAPSIE OCEAN - tai žingsnis tvarumo link. 
„Suprelle® Blue“ užpildas gaminamas iš vandenynuose 
surinktų ir perdirbtų plastikinių butelių. Jis lengvas ir laidus 
orui, neleidžia sukaisti miegant, ypač patogus. Pagalvė turi 
užtrauktuką, jį atsegus galima išimti arba įdėti užpildo ir 
reguliuoti pagalvės aukštį ir minkštumą. Pagalvę ir antklodę 
galima skalbti skalbyklėje, 60 °C. Supakuotos medvilninėje 
pakuotėje, kurią galėsite naudoti kaip daugkartinį maišelį. 
Prekes galima užsakyti po vieną arba susikomplektuoti.

Pastatomas, lemputės tipas E27 (nepridėta). 
Apsaugos klasė IP54. Korpusas metalinis, 
pilkos spalvos. Aukštis 80 cm, plotis 11 cm.

Galingas patikimas variklis, suderinamų priedų gausa šį motobloką 
paverčia universalia mašina. Keturtaktis, 
7,5Ag / 5,5kW, 210 cm3. Kuro bako talpa 4 L. 
6 frezų eilės (24 frezos). Galimi papildomai 
įsigijami priedai - metaliniai ratai, 
bulviakasė, rotorinė šienapjovė, vagojimo ir 
arimo plūgai, dvigubas vagotuvas, priekaba. 
Garantija 2 metai. 5299

70x190 cm. Kaina  89,99 €  62,99 € 
90x200 cm. Kaina  109,99 €  76,99 € 
160x200 cm. Kaina  199,99 €  139,99 € 
180x200 cm. Kaina  219,99 €  153,99 € 

70x190 cm. Kaina  89,99 €  62,99 € 
90x200 cm. Kaina  109,99 €  76,99 € 
160x200 cm. Kaina  199,99 €  139,99 € 
180x200 cm. Kaina  219,99 €  153,99 €

-12 %

47999

 545,44 

-40 %

3899

 64,99 
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Komplektą sudaro 50x70 cm pagalvė ir 140x200 cm arba 200x200 cm antklodė su „Wellsleep® 
advanced“ mikropluošto kamšalu. Sudėtyje esanti „CleanEffect®“ medžiaga saugo nuo bakterijų, dulkių 
erkučių, nemalonių kvapų susidarymo. Galima skalbti 60 °C temp., greitai džiūsta. Švelniai žalsvos arba 
baltos spalvos. 

Pagalvė 50x70 cm. Kaina  39,00 €  27,30 € 
Antklodė 140x200 cm. Kaina  49,00 €  34,30 € 
Antklodė 200x200 cm. Kaina  69,00 €  48,30 €

553997
7630054183720

555850, 7630054169489
70x190cm

555851, 7630054169502
90x200cm

555852, 7630054169526
160x200cm

555853, 7630054169540
180x200cm

555926
0000055542043

-30 %

555800
7630054150722

Pagalvė 50X70   
555801

7630054150746
Antklodė 140X200 

555802
7630054150760

Antklodė 200X200  

555221
7630054152641

Šv. žalias rinkinys 140X200  
 555222

7630054152689
Šv. žalias rinkinys 200X200  

 555223
7630054152627

Baltas rinkinys 140X200  
 555224

7630054152665
Baltas rinkinys 200X200  

 555225
7630054152726

Papildoma šv. žalia pagalvė 50X70  
 555226

7630054152702
Papildoma balta pagalvė 50X70  

-30 %

555929
4260623412307

| RIBOTAS KIEKIS

552075
7630033988094
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140x200 cm rinkinys baltas arba šv. žalios spalvos. Kaina  59,99 €  35,99 € 
200x200 cm rinkinys baltas arba šv. žalios spalvos. Kaina  99,99 €  59,99 € 
Galite įsigyti papildomą pagalvę baltos arba šv. žalios spalvos. Kaina  24,99 €  14,99 € 
Papildomos pagalvės parduodamos po 2 vnt. arba po vieną, kartu perkant komplektą.

|
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UŽSISAKYKITE PREKES NEIŠEIDAMI IŠ NAMŲ

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.

MIGIRIS BETM-1 elektrinė bulvių tarkavimo mašina 

TOTAL aukšto slėgio plovykla

DELIMANO STAR karšto oro gruzdintuvė
DELIMANO DUAL dviguba karšto oro gruzdintuvė

LEMAN karštų pelenų siurblys

DORMEO IMEMORY SILVER II dvipusiai čiužiniai

ARTFONE mygtukiniai atlenkiami telefonai

DORMEO SIENA pagalvė
DORMEO SIENA LIGHT antklodė ROVUS belaidis lygintuvas

MAKITA UD2500 šakų smulkintuvas

Gruzdintą maistą galėsite gaminti be 
riebalų, maisto išorė tampa traški, o vidus 
– minkštas ir sultingas. Tinka saldžiems 
kepiniams, maisto šildymui. Talpa 3,5 l, galia 
1350 W. Temperatūros reguliavimas 80-
200 °C, 0-30 minučių laikmačio funkcija. 
Gruzdinimo indas padengtas nelimpančia 
danga. Garantija 2 metai.

Vienu metu galėsite gaminti 2 patiekalus, skirtingomis programomis - yra 
2 atskiri po 4 l talpos gruzdinimo indai. 
Nelimpanti danga. Funkcijos: atitirpinimas, 
kepimas, gruzdinimas, pašildymas, maisto 
džiovinimas. Skaitmeninis jutiklinis ekranas, 
temperatūros reguliavimas 80-200 °C. 
0-60 min laikmatis, 3–24 val. laikmatis 
džiovinimui. Automatinis išsijungimas. Galia 
1700 W. Garantija 2 metai.

Švelni ir lengva antklodė jaukiam miegui 
šiltuoju sezonu. Išorinė medžiaga iš 
„Softdream“ mikropluošto, patvari, nesitampo, 
nesiglamžo, greitai džiūsta. Galima skalbti 
60 °C. Nuo 5999

Puri, jauki ir švelni klasikinės formos
pagalvė su mėlynos spalvos kantu. 
Galima skalbti 60 °C. Įvairių dydžių:

Galima naudoti be laido arba su laidu, lyginti 
vertikaliai arba įprastai. 2 garų intensyvumo 
lygiai, intensyvios garų srovės ir purkštuko 
funkcijos. Automatinio išsijungimo ir 
savaiminio valymosi funkcija, apsauga nuo 
kalkių, nuo lašėjimo. Galia 2200 W. Garantija 
2 metai.

Puikiai tinka vyresnio amžiaus žmonėms.
Dideli patogūs mygtukai, „Dual SIM“, FM imtuvas, žibintuvėlis, SOS
mygtukas. Yra kroviklis, įkrovimo stotelė, instrukcija. C10: 0,3 MP kamera, 
1400 mAh baterija, du ekranai, 13 x 8,7 x 7,6 cm, 210 g. Raudonos spalvos. 
F20: 1000 mAh baterija, „Bluetooth“. 10,12 x 5,1 
x 2 cm, 218 g. Juodos spalvos.

Galia 250 W, įtampa 220 V, dažnis 50 Hz, našumas 80 kg/val., masė 6,5 kg, 
išmatavimai 28x21,5x29 cm. Kartu galite įsigyti tinkantį sunktuvą - lengvai 
išrenkamas ir valomas, skirtas tarkių skysčiui nusunkti ir sultims spausti iš 
sutarkuotų daržovių arba vaisių masės. 

Galia 1400 W, žarna 5 m, slėgis 130 bar,
5,5L/min. Garantija 2 metai.

Šakos skersmuo 45 mm, automatinė apsauga
nuo užsikimšimo, galia 2500 W, surinkimo
dėžės talpa 67 l, grynasis svoris 27,6 kg. 
Užsiregistravus gamintojo puslapyje - garantija 
3 metai.

Nuo 399950 x 60 cm. Kaina 39,99 € 
50 x 70 cm. Kaina 39,99 € 
70 x 80 cm. Kaina 44,99 €

Viengulė, 140 x 200 cm. Kaina 59,99 €
Dvigulė, 200 x 200 cm. Kaina 69,99 €

Elektrinė bulvių tarkavimo mašina. 
Kaina 124,99 €
Sunktuvas. Kaina 28,99 €

25499

-20 %

17599

 219,99 

-20 %

6399

 79,99 

-20 %C10. Kaina  68,99 €  55,19 € 
F20. Kaina  57,99 €  46,39 € 

-40 %

3599

 59,99 

554725
7640148253093
90x200cm
Kaina  359,00 €  269,25 €

555013 
7640148253055
140x200cm
Kaina  559,00 €  419,25 €

554727
7630054182457
160x200cm
Kaina  619,00 €  464,25 €

-25 %

Nuo 12499

8699

 92,99 

Karščiui atsparus plieninis korpusas, galingas variklis, patikimas Hepa 
filtras. Filtro nupurtymas mygtuko paspaudimu. Aliumininis antgalis, 
metalizuota siurbimo žarna bei apsauginis 
metalinis filtro sietas leidžia siurbti ir karštus 
pelenus. Galia 800 W, talpa 18 l, oro srovė 79 
m3/val., trauka 180 mbar-18 Kpa, el. kabelis 
4,5 m, maks. pelenų temp. 40 °C. Svoris 3,6 kg. 
Garantija 2 metai.
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3 komforto zonų pagrindas. „Memory“ medžiaga idealiai prisitaiko prie kūno, itin laidi orui. Užvalkalas impregnuotas apsauga nuo 
dulkių erkučių ir bakterijų, nuimamas, galima skalbti. Dvigulis 160 x 200 cm čiužinys pagamintas iš dviejų dalių: galima apversti 
tik vieną čiužinio dalį ir partneris galės miegoti ant minkštesnės arba kietesnės dalies. Aukštis 18 cm. 15 metų garantija čiužinio 
pagrindui.

555927
6925582186758

 554632
0088381643818

555928
3661589054531 

555595
7630054152467   

555594
7630054158988

553534
4779018620116

Tarkavimo mašina 
 554559

4779018621007
Sunktuvas

555705
0703674401837

C10  
 555706

0703674401820
F20 

555210
7630054194528

140x200  
 555211

7630054194511
200x200   

554500
7630054194573

50X60  
 554501

7630054195488
50X70  

 554502
7630054194580

70X80  

554694
7630033960205
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Pagaminta Lietuvoje

555012 
7640148253079
120x200cm
Kaina  459,00 €  344,25 €
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IU INIO

PAGRINDUI

GARANTIJA

7999


