2018

Brīnumu laiks!

WARM HUG
KOMPLEKTS

-50%
Skatīt lpp.

Nutribullet
Skatīt 10. lpp.

Ziemas
zābaki
Skatīt 6. lpp.

IETAUPI

40€

-50%

Dāvanu
laiks!
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

Skatīt 3. lpp.

www.top-shop.lv

67 609 628

Katalogs spēkā līdz 31.12.2018.

Pasūtījumu veikšana
un atbildes uz visiem
jautājumiem.

100%

AS
ATGRIEŠAN
NAUDAS

garantija

Darba dienās 8.00-20.00,
sestdienās 9.00-18.00 un
svētdienās 9.00-18.00.

100% GARANTIJA

Precēm ir 14 dienu atteikuma tiesības (Club5 klientiem – 30 dienas).
Preci iespējams izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepie
ciešams, lai iepazītos
ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. Atteikuma
tiesības netiek piemērotas vairākām preču grupām, piemēram,
pārtikai, kosmētikai, sadzīves ķīmijai un individuālās higiēnas precēm.
Papildu garantija – drošība ilgākam laikam! Zvani un mūsu
operatori izstāstīs par 3 un 5 gadu garantijas iegādes iespējām.

Visas katalogā norādītas cenas ir
uzrādītas ar PVN. Attēli ir simboliski –
dekoratīvie materiāli nav paredzēti
iegādei. Atlaides un īpašie akciju
piedāvājumi nesummējas. Produktu
cenām un atlaidēm ir informatīvs saturs,
dažādu apstākļu dēļ tās var mainīties.
Iespēja izmantot līzinga pakalpojumus.
Piemērs: Kredīta kopējā summa 186 €,
kreditēšanas līguma darbības termiņš 6
mēneši, fiksēta aizņēmuma likme 0%,
komisijas maksa par līguma
noformēšanu 0%; GPL 0%, kopējā
atmaksas summa 186 €, ikmēneša
maksājums 32,32 €.
SIA “Studio Moderna” maksa par
dokumentu noformēšanu 7,90 €.
Aizņemieties atbildīgi,
izvērtējot savas iespējas atmaksāt.
Kataloga piedāvājumi spēkā līdz
12.11.2018. un kamēr
preces ir noliktavā. Juridiskā adrese SIA
“Studio Moderna”, Dēļu iela 4, LV – 1004,
Rīga, Latvija.

Kādēļ izvēlēties papildu garantiju?
Elektriskās ierīces

DORMEO Virsmatrači

Trenažieri

motora darbības traucējumi

izgulēta virsma

nesavienojas detaļas

Ziemassvētku piedāvājums!

ZIEMASSVĒTKU DĀVANA
līdz pat 2490€ vērtībā!

Iegūsti savu dāvanu
3 vienkāršos soļos:

1 Noskrāpē lauciņu un uzzini savu dāvanu.
2 Zvani 67 609 628 un nosauc operatoram
kodu.

izmaiņas izmēros

elektronikas darbības traucējumi
vai citi mehāniski bojājumi

nefunkcionē
trenažiera pedāļi

Katalogā pie precēm tiek komunicēta šāda ikona.
Lūdzu, zvani uz kataloga telefona numuru un mūsu zinošie
operatori izstāstīs informāciju, kas attiecas uz šo iespēju!

5 EUR un 10 EUR kuponi nākamajiem pirkumiem
Bezmaksas piegādes kupons
Dāvanas - dzimšanas dienā, pērkot preci ar
pagarināto garantiju, jaunajiem klientiem
Personīgā 5% atlaide 1 precei mēnesī
30 dienu naudas atgriešanas garantija
Fiksēta piegādes maksa
Ekskluzīvas preces par īpašām cenām
Bezmaksas katalogi
24,90€
Karte derīga 1 gadu

Adriano's Ultimate
panna, 24 cm

Marie SMITH
Membership card No.
6498393409

29,90€

67 609 628

DĀVANA

Valid through
05/18

Exclusive
Club5 karte

Visas Premium kartes priekšrocības
Papildus 5 EUR un 10 EUR kuponi nākamajiem pirkumiem
Dāvanas pērkot matračus un virsmatračus
Karte derīga 2 gadus
Premium Club5 karte 24,90 EUR
Exclusive Club5 karte 39,90 EUR

DET535a*

67 609 628

1490€

Joy rokas
blenderis

2490€
Elektriskās
sāls vai
piparu
dzirnaviņas

1590€

Valid through
05/18

39,90€

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

Vannas istabas
paklājiņš Coral

Marie SMITH
Membership card
No.
6498393409

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

kataloga vismaz 50 EUR vērtībā un mēs
Tev pievienosim sūtījumā Tavu bezmaksas
dāvanu.

Jautā

Premium Club5 karte

Jaunajiem
DĀVANA klientiem!

3 Pasūti vienu vai vairākus produktus no

PAPILDU
GARANTIJA

Jūs saņemat šo katalogu, jo esat piekritis, ka SIA Studio Moderna" ir tiesības kontaktēties ar Jums un sūtīt Jums personalizētus piedāvājumus par jauniem
produktiem un pasākumiem, kā arī veikt ar Jums cita veida komunikāciju, izmantojot e-pastu, zvanot Jums vai sūtot Jums SMS.
Kamēr neesat atsaucis savu piekrišanu vai iesniedzis SIA Studio Moderna" pieprasījumu par Jūsu personas datu dzēšanu, SIA Studio Moderna" turpinās Jūsu
personas datu apstrādi un reģistrāciju. Pieprasījumu par Jūsu personas datu dzēšanu Jūs varat nosūtīt jebkurā laikā, zvanot uz tel.: 67807675 vai nosūtot
e-pastu uz info@top-shop.lv.

JAUNAJIEM
KLIENTIEM

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Nenokavē!
Dāvanas ierobežotā
daudzumā!
Preces pieejamas ierobežotā daudzumā. Zvani un
pasūti jau tagad! Akcija spēkā līdz 31.12.2018.

Zvani tagad: 67 609 628

33

Ierobežotā
daudzumā!
no

Brīnumu laiks!

Ierobežotā
daudzumā!
TIK AI

24 €
95

1990€

pilna cena: no 4990€

-50%

Ē TK U
ZIEMASSV
MS
PIEDĀVĀJU

WARM
HUG KOMPLEKTS
Šajos Ziemassvētkos ieslīgsti mīkstākajā

un siltākajā apskāvienā. Segas un spilvena
komplekts, ko mīli, ar pūkainu pēdas sildošu
kabatu, tagad pieejams lielākā izmērā, lai sasildītu
visu ģimeni. Izgatavots no krāsaina mikro plīša
no vienas puses un siltāka, kažokādai līdzīga
materiāla no otras. Tagad pieejams jaunās,
burvīgās krāsās.
Spilvens: 40 x 40cm | Sega: 130 x 190cm vai 200 x 200cm
110009410, sarkans (130 x 190 cm)

WARM HUG HALĀTS
Iedomājies, no rīta pieceļoties, ietīties
mīkstā halātā, kas Tev liek justies silti un
mājīgi. Izgatavots no īpaši mīksta flīsa ar
apburošu, baltu un pūkainu apdari,
2 kabatām un jostu Tavai ērtībai. Ietin sevi
īstā komfortā!
Pieejams 3 unisex izmēros: S, M, L
110011536, pelēks, S izmērs

Ideāla dāvana
Tavam mīļotajam!
4

67 609 628

www.top-shop.lv

www.top-shop.lv

67 609 628

5

Brīnumu laiks!

Ierobežotā
daudzumā!
no

Ierobežotā
daudzumā!

4495€

2995€

pilna cena: no 8990€

pilna cena: 5990€

-50%
Viņai

ZIEMAS ZĀBAKI

Siltums un pilnīga aizssardzība Tavām
kājām aukstās dienās. Tavi mīļākie
ziemas zābaki, tagad īpaši uzlaboti.
Tie ir pilnībā mitruma necaurlaidīgi,
satur Memory putu iekšzoli un ieapaļu
zoli - ideāla kombinācija Tavai ērtībai.
Mitrumnecaurlaidīgā augšdaļa garantē
sausas pēdas, kamēr mākslīgās vilnas
iekšpuse saglabās Tavas kājas siltas. Šie
zābaki Tev liks iemīlēt ziemu.

SILDĪŠANAS UN MASĀŽAS
IERĪCE 2-VIENĀ

Masē un silda - 2 relaksējošas funkcijas Tavām pēdām un
ķermenim. Izvēlies starp 2 masāžas intensitātes līmeņiem,
ar vai bez sildīšanas vai arī vienkārši izmanto to kā
masāžas spilvenu uz muguras, kakla vai praktiski jebkuras
ķermeņa vietas.
110008941 zils

Masāžas un siltuma risinājums visam ķermenim.

Jaunas
krāsas!

Sieviešu zābaku izmēri: 36-42
Vīriešu zābaku izmēri:40-46

Viņam
6

67 609 628

www.top-shop.lv

-50%

www.top-shop.lv

67 609 628

7

Ierobežotā
daudzumā!

Ierobežotā
daudzumā!
no

29 €

tikai

90

2990€

DĀVA8N0A
no

2VĒR5TĪBĀ €

DĀVANA
ROTAĻU AUTO TRASE
MAGIC TRACKS

Ienes savā mājoklī Ziemassvētku burvību ar aizraujošo
rotaļu auto trasi Magic Tracks. Šī ir lokāma, savienojama
un tumsā spīdoša auto trase, kas var tikt transformēta
gan līkumotos ceļos, gan tuneļos un tiltos. Magic Tracks
komplektā ietipst 220 savā starpā savienojami krāsaini
trases gabaliņi, kas kopumā veido vairāk kā 3 m garu
sacīkšu trasi, kā arī vismaz 1 rotaļu automašīna. Turklāt
tagad, pasūtot jebkuru rotaļu auto trasi Magic Tracks,
DĀVANĀ saņem papildu 1 rotaļu automašīnu un 1 unikālu
trases aksesuāru.
106094138

Dāvanā saņem 2 papildu aksesuārus!
8

67 609 628

www.top-shop.lv

STONE LEGEND
COPPERLUX
PANNA-VEIDNE CEPŠANAI
Padari savus Ziemassvētkus maģiskus ar
Copperlux apaļo pannu-veidni cepšanai. Perfekts
izmēra un formas panna jebkurai lielai ģimenes
maltītei. Ideāla gan gatavošanai uz jebkuras plīts
virsmas, gan cepeškrāsnī.
Pret piedegumiem noturīgs
pārklājums. Ērti kopjama –
var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.

2VĒ4RTĪB€Ā

DĀVANA!
Panna
Ø 24 cm
106153425

Ø 26 cm
106153425

www.top-shop.lv

67 609 628

9

Brīnumu laiks!
Ierobežotā
daudzumā!

Gatavo. Svini. Ik dienu.
virtuve
pagrabs
brīvdienu
māja
darba
vieta

5990€

Karsts ūdens
dažās sekundēs.
Jebkurā vietā.

ceļojumu
furgons

pilna cena: 9990€

Ūdens sildīšanas
jaucējkrāns ar digitālo
displeju
Delimano ūdens sildītājs jums nodrošinās
līdz pat 60 grādiem karstu ūdeni
neierobežotā daudzumā, ietaupot laiku,
enerģiju un arī ūdeni. Tā lielais, digitālais
un ērti nolasāmais displejs ļaus jums
kontrolēt ūdens temperatūru, bet
nerūsējošā tērauda caurule piešķirs
elegantu izskatu.
•Ideāls risinājums vietās, kur nav
centralizētas karstā ūdens padeves.

IETAUPI
ņa
Dzēriens ķerma
attīrīšanai:
s:
Sastāvdaļa
inātu
• 1 sauja sp rmētru
pa
pi
a
uj
sa
1
•
tersīļu
• 1 sauja pē ns
tro
ci
s
az
m
1
•
• 1/2 gurķa
kāts
• 1 selerijas era
gv
in
cm
5
1,
•
biņi
• 3 ledus ku
s
en
ūd
•

10

67 609 628

40€

110008660

Ekskluzīvs svētku piedāvājums no populārās Nutribulet
smalcinātājblenderu kolekcijas. Orģinālais sarkanās krāsas
smalcinātājblenderis, kas pārvērš Tavu parasto ēdienu
neparastā uzturā. Palīdz Tev attīrīt organismu, vieglāk
notievēt un vairot enerģiju. Pilna glāze enerģijas, veselības
un vitalitātes laimīgākai un veselīgākai dzīvei.
105897055

600W

5 gab.
komplekts

20 000 apgriezieni
minūtē

Pārdoti vairāk nekā
26 miljoni gabalu!
www.top-shop.lv

Espresso kafijas automāts Deluxe ir ierīce, kas
iederēsies ikvienā virtuvē. Ar to varēsiet pagatavot
iecienītāko kafiju – espresso, kapučīno vai "latte"!
• Vienlaicīgi var pagatavot 1 vai 2 tasītes.
• Darbojas ar lielu jaudu - 1250W.
• Izmantojot uzsildīšanas funkciju, varat saglabāt
dzērienu krūzēs siltu.
• Aprīkots ar piena putotāju
• Izmēri: 31x19x33 cm
IETAUPI

30€

59,90 €

NUTRIBULLET

Espresso
kafijas automāts Deluxe

Virtuves kombains Deluxe
Atvieglo savus darbus virtuvē ar jaudīgo virtuves
kombainu, kas paveiks tik daudz Tavā vietā
• Jaudīga kulšana, maisīšana un mīcīšana
• Nerūsējošā tērauda bļodu ērti pārvietot no un uz ierīces,
tās ietilpība 5,5 l
• 10 dažāda ātruma iestatījumi un pulsējošais režīms
Komplektā ietilpst: 3 attēlā redzamie uzgaļi maisīšanai, kulšanai,
mīcīšanai, bļoda un tās aizsargs, lai novērstu ēdiena izkļūšanu ārpus
bļodas malām.

IETAUPI

45€

199,90 €
154,90 €
106105767

199,90 €
169,92 €
106137380

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

ajiem
Viena ierīce lielāk
!
vē
tu
vir
darbiem

1000 W motors, ko var regulēt automātiski

Jautā operatoram un papildini pamatkomplektu ar dažādiem aksesuāriem!

67 609 628

11

Virtuve

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Adriano’s Ultimate
virtuves trauki
Dimantu
& titāna
daļiņas
Vāks ar
aroma
rokturi

1

7

1

IZTURĪGS PRET
SKRĀPĒJUMIEM

VIEGLI
KOPJAMS

PRET PIEDEGUMIEM
NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

4

Ø 26 cm

Katls ar metāla
rokturiem
Ø 26 cm

5

Panna

Ø 28 cm

34,90 €

39,90 €
4

39,90 €

Panna

Ø 24 cm

29,90 €

4
1
2

VIEGLI
KOPJAMS

5

6

Ovāla
cepešpanna
44,90 €

6

3
MAZGĀJAMS
ARĪ TRAUKU
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ

Katls

3 Augstā panna

5

6

3

no 10,90€

Ø 20 cm

PRET
PIEDEGUMIEM
NOTURĪGS
PĀRKLĀJUMS

Stone Legend Copperlux
		 virtuves trauku kolekcija

VISĀM PLĪTS
VIRSMĀM

2

29,90 €
2

IZTURĪGS PRET
SKRĀPĒJUMIEM

Komplekts
189,90 € 110003836

1

Katls

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

7
3

2

Apaļā panna-veidne
Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm
no

24,90 €

Stone Legend
CopperLUX ovālā
cepešpanna

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm
no 19,90

no 29,90€

Komplektā ietilpst: panna 24 cm,
ovāla cepešpanna 6L, cepešpannas
vāks, augstā panna 26 cm, katls
20 cm, vāks 20 cm un apaļā veidne
26 cm.

Panna

4

5

Pankūku panna
Ø 24 cm

€

Stikla vāks

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

-25%

19,90 €

14,90 €

110001507
komplektā 2 priekšmeti

Joy daudzfunkcionāls
elektriskais dārzeņu
smalcinātājs

-50%

25,80 €

12,90 €
106156802

www.delimano.lv

40x25 cm

6

34,90€

Mērces katls
Ø 16 cm

no 9,90€

19,90€

Dāvana
īstai
saimniecei!

Stone Legend
CopperLUX 2
pannu komplekts

2 gab.
komplekts

Nazis Chef Maxxstar
Augstas kvalitātes nerūsējošā
tērauda nazis ar titāna
pārklājumu.

TIKAI
14,90€
110001277

Skatīt 3. lpp.

24,95 €

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

12

Cepešpanna

24,90€

24 cm & 28 cm

Piederumu komplekts
cepšanai Copper Crisper

7

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

110008647

Pērkot
ovālo
cepešpannu
saņem vāku
14,90 EUR
vērtībā DĀVANĀ!

DĀVANA

ATLAIDE

-40%
49,90 €

29,95 €

106105767

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Virtuve

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Daudzfunkcionāls katls 18 vienā

Dāvana
viņai!

Kompakta ierīce ar elektronisku vadības paneli.
Šim katlam ir 24 stundu atliktā starta funkcija.
• Gatavo ēdienu jūsu vietā
• Nav nepieciešams ēdienu pieskatīt
gatavošanas laikā
• Liela ietilpība – 5L
• Nepielīpoša materiāla iekšējā
katla pārklājums
• Viegla lietošana
• Moderns dizains

Gaļas maļamā mašīna Joy

Jautā

Vairāk kā tikai gaļas maļamā mašīna – ar jaudīgu 1800 W
motoru tā vienā minūtē samaļ 0,8 kg gaļas!

PAPILDU
GARANTIJA

Viena ierīce gan maļ, gan veido desiņas. Komplektā ietilpst 3
dažādi alumīnija asmeņi maltās gaļas sagatavošanai dažādās
konsistencēs.

Esi šefpavārs
savā virtuvē!

Komplektā:
• Augsta kvalitāte
• Klusa darbība
• Viegli kopjama
• Reversa funkcija
220-240 V

gan maļ,
Vie na ie rīce
de
o
gan ve id siņas.

1800 W

IETAUPI

20€

Jautā

89,90 €

PAPILDU
GARANTIJA

69,90 €
105973384

Daudzfunkcionāls katls Redmond
Gatavot lielas porcijas vai gardu maltīti tikai vienai
personai tagad būs daudz vienkāršāk!
Redmond piedāvā augstas
funkcionalitātes ierīci, kas gatavo
dažādus ēdienus un uztur to siltu,
neļaujot atdzist.
Komplektā iekļauta panna ar keramisko
pārklājumu!
Pateicoties apaļajam sildelementam un
šai pannai, iespējams cept pankūkas,
neizmantojot plīti!

89,90 €
106118320

Dāvana
gardēdim!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Pagatavot
veselīgu ēdienu
ir vie gli!

14

PAPILDU
GARANTIJA

Veselīgākas maltītes, gatavojot ar mazāku taukvielu
daudzumu!
Lieliski piemērots:
• veselas vistas vai vistas fileju pagatavošanai;
• šašlikam, girosam un desiņām;
• zivīm un citām jūras veltēm;
• dārzeņiem, tostarp burkāniem, sīpoliem, pipariem utt.

• Jauda 860-1000 V
• Tilpums 5 l
• 40 programmas

40€

Jautā

Vertikālais grils CHEF BBQ

25 x 25 x 36 cm

IETAUPI

dzīvas
Garšo kā uz vo
ta
uguns ga ts!

1400 W

220-240V

50/60Hz

IETAUPI

89,90 €

25€

64,90 €
103341869

199,90 €
159,90 €
106078578

www.delimano.lv

Skatīt 3. lpp.

gatavo kā uz pannas

7 nerūsējošā tērauda iesmi
šašlikiem, centra statīvs girosam.

Brīnumu laiks!

103341869
Kāda būs Tava

Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Virtuve

Gatavo. Svini. Ik dienu.
Daudzfunkcionāls virtuves
piederums Shake It

Ikvienam,
kurš sirdī
pavārs!
BRAVA

• Sulu spiede - lieliski piemērota
svaigas sulas izgatavošanai
• Šeikers – trauks mērču sajaukšanai
• Spirālveida griezējs - spirālveida
sagriešanai ar iebūvētu pirksta
aizsargu drošībai
• Smalcinātājs - viegli un efektīvi
sasmalcina
• Mērtrauks
• Tīrīšanas birste

Dāvanas
steidzīgiem
gardēžiem!
TIKAI
14,90€

JOY

10€

29,90 €

19,90 €
106114820

110008238
lielais (36x25 cm)

3,90 €

1 gab.

10,90 €
110008239
mazais (30x20cm)

3 par
990€

5€

106153022

Digitālie
virtuves
svari

44,90 €
39,90 €
106153023

34,90 €

IETAUPI

Elektriskā
kanna
Rīks dārzeņu
mizošanai un
griešanai

9,90 €
106155004

Pērkot jebkurus 3 gab.
Brava Utensil
virtuves piederumus,
maksā tikai 9,90 €!
Jebkurš viens
piederums
3,90 €

5€

Saldējuma
pagatavošanas
ierīce

10€

IETAUPI

29,90 €
24,90 €
106153206

Rokas mikseris
ar statīvu

39,90 €
29,90 €

IETAUPI

106161534

15€

Skatīt 3. lpp.

59,90 €

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

IETAUPI

15€

59,90 €
44,90 €
106153207

29,90 €
106153208

Rokas mikseris
ar statīvu

IETAUPI

5€

12,90 €

IETAUPI

24,90 €

Komplektā ietilpst: 800 ml
trauks, 2x ielikņi ar dažādiem
asmeņiem, griešanas bāze
ar vāku

Koka virtuves
dēlītis

15,90 €

Rokas
blenderis

• Vienkārši, ātri un precīzi sagriež dārzeņus,
augļus, pat olas, sieru un šķiņķi
• Perfektas formas kubiņi 4 dažādos izmēros:
no 0,5x0,5cm līdz 3x3cm
• 2 dažādu izmēra asmeņi mājās gatavotiem frī
kartupeļiem vai dārzeņu uzkodām

Elektriskās
sāls vai
piparu
dzirnaviņas

106156145

110002623

Produktu smalcinātājs Nicer Dicer

IETAUPI

Digitālā elektriskā
tējkanna

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

44,90 €
106153207

Četru funkciju tosteris
Family Snack Pack
IETAUPI

15€

59,90 €
44,90 €

106153195

110003446
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www.delimano.lv

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
Elastīgs krūšturis
Bamboo Bra
Izgatavots no elastīgas bambusa šķiedras
maksimālam komfortam visas dienas garumā.

Skaistumam un labsajūtai!

Tavam
skaistumam!

ērts un
atbalstošs

• īpaši mīksts, bez vīlēm un šuvēm
• mazgājams veļas mazgājamā mašīnā
• hipoalerģisks & elpojošs bambusa šķiedru
audums

Wellneo ierīce smalku matiņu
likvidēšanai
Ātrs, vienkāršs un nesāpīgs veids kā atbrīvoties no
nevēlamajiem matiņiem uz sejas.

Apkārtmērs, cm

• Hipoalerģisks - bez apsārtuma, apdeguma vai ādas
kairinājuma
• Iebūvēta gaismiņa padara redzamu katru matiņu uz
augšlūpas, vaiga un zoda
• Pārnēsājams un diskrēts dizainsDermatoloģiski
apstiprināts

Skatīt 3. lpp.

• pieeejami 7 izmēri,
no M līdz 5XL

29,90 €

Hipoalerģisks 18K zelta
pārklājums

Bez sāpēm

Aizdare priekšpusē

2par 1

m
Atbrīvojie s no mattiiņ!ie
maigi un disk rē

Brīnumu laiks!

106105761
2 gab.

TIKAI
19,90 €

Izlīdzina muguras daļu

TV
HĪTS

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

106167351

Elektriskā zobu
birste Sonic
Sniedziet sev pilnīgu mutes kopšanu
un perfektu smaidu, ko esat pelnījis. Šī
zobu birste ar īpašu tehnoloģiju pilnībā
mainīs Jūsu zobu tīrīšanas rituālu.
• Iztīra zobu starpas un gar smaganu līniju
• Iekšējie cietākie sariņi palīdz notīrīt zobu
plāksni
• Ārējie mīkstākie sariņi ir saudzīgi
smaganām

Pedikīra ierīce
Wellneo Extreme

Elektriskais skuveklis vīriešiem
Microtouch Solo

Padariet raupjos papēžus gludus un maigus
dažu sekunžu laikā!

Lietojiet to kā trimmeri, skuvekli
vai arī veidojiet precīzas līnijas.

• Ātri un efektīgi noņem raupjo, atmirušo ādu uz
papēžiem un pirkstiem
• Divi dažādi maināmie uzgaļi

• Tas ir pietiekami jaudīgs, lai atbrīvotos no biezajiem
matiņiem, kā arī pietiekami maigs, lai to lietotu jutīgajās
zonās.
• Tas neskrāpē ādu un nerada kairinājumu, tāpēc jums
nevajadzēs lietot ne krēmu, ne ziepes, nedz arī ūdeni.
Jūs varēsiet ērti:
• filēt bārdu, skūt bārdu bez sāpēm un kairinājuma;
• precīzi veidot formu bārdai un vaigu bārdai;
• skūties ar vienu un
to pašu asmeni līdz pat 4
mēnešiem ilgi.

Pirms

Birste ķermenim
Spin SPA

Var lietot arī
dušā!

Pēc

Pārvērt katru dušas reizi par lielisku SPA rituālu!
• Maigi attīra visu ķermeni
• Relaksē muskuļus
• Uzlabo asinsriti un cīnās ar celulītu
• Mīkstina ādu un piešķir ādai
veselīgu mirdzumu

24,90€
106109875

18

Komplektā 5
SPA uzgaļi

www.wellneo.lv

KOMPLEKTĀ

TIKAI
39,80€
110002937

Maināmas Wellneo
elektriskās
zobubirstes Sonic
galvas, 6 gab.

2 intensitātes režīmi:

• Augstai tīrīšanas efektivitātei
• Maigai masāžai

ATLAIDE

IETAUPI

50%

29,80 €

14,90 €
106125172

10€

Uzgaļi, 2 gab.
9,90 €
4,95 €
106153016

24,90€

19,90€
106160783

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports

Skaistumam un labsajūtai!

Epilators Tweeze Premium

Wellneo šiatsu muguras
masāžas atzveltne 3-vienā

Wellneo Tweeze Premium ir nesāpīgs risinājums,
lai efektīvi atbrīvotos no liekā apmatojuma.

Dāvana
relaksācijai!

Apsēdieties, ieslēdziet to un izvēlieties vēlamo
masāžas režīmu uz tālvadības pults. Atslābinieties
un ļaujiet ierīcei visu darīt jūsu vietā.

Tas darbojas daudz ātrāk nekā parastie elektriskie
epilatori, tāpēc jūsu āda būs gluda vienā acumirklī.
• Noepilē matiņus, kas ir īsāki pat par 0,5 mm.
• Aprīkots ar gaismiņu, kas palīdz sasniegt maksimālu
epilācijas kvalitāti.
• Īpaši piemērots delikātajām un
jutīgajām zonām.

• 4 dažādi masāžas veidi
• 3 šiatsu režīmi - muguras augšdaļai, apakšdaļai un
visai mugurai
• 2 dauzīšanas intensitātes un 2 režīmi
• 3 vibrācijas līmeņi krēsla spilvenā
• 5, 10 vai 15 minūšu automātiskais taimeris
• Viegli tīrāms materiāls
• Ērta tālvadības pults
• Ērta izmantošana

39,80€
106103922

Skaistumkopšanas ierīce 5-vienā Wellneo
Beauty Pro Wet&Dry

-15%

Ideāls risinājums salona cienīga rezultāta panākšanai mājas apstākļos!
Ietver pilnīgi visu, kas jums nepieciešams, pievilcīga un skaista ķermeņa
iegūšanai.
• Darbojas ar
baterijām
• Bezvadu
• Skaists dizains
• Ideāli
piemērota
ceļojumos

TIKAI
29,90€
106074585

Wellneo 3D Šiatsu
masažieris ķermenim

Masā žas salons
mājās!

Unikāla un neaizmirstama
3D masāža visam ķermenim!
Atmirušās ādas
noņemšana un
tulznu likvidēšana

Epilācija

• Elektriskā pēdu vīle ļaus ātri un ērti atbrīvojies no
cietās ādas uz pēdām.
• Piestiprināma pie grīdas ar speciāliem
piesūcekņiem, to ir vienkārši ieslēgt - tikai piesitiet
ar īkšķi pie pogas.·
• Garantēta tīrība un kārtība - noņemtā, cietā āda
paliek ierīces iekšpusē.
PIRMS

20

152,92 €

Ūdensizturīga ierīce, kas apvieno 5 dažādas funkcijas

Šis risinājums lieliski noderēs gados
vecākiem cilvēkiem, kuriem ir grūti pieliekties,
grūtniecēm.

50%

PAPILDU
GARANTIJA

110003220

Elektriskā pēdu vīle

ATLAIDE

Jautā

179,90 €

39,80€

19,90€
106160989

www.wellneo.lv

PĒC

Skūšanās

Manikīra veikšana

Trimera funkcija

• 4 terapijas vienā – Šiatsu, klasiska masāža,
sildīšanas terapija un aromterapija
• Mazina spriedzi, sāpes un stresu, atbrīvo no diskomforta un relaksē
• Uzlabo asinsriti
• Pielietojams visam ķermenim:
Kakls

Mugura

Apakšdelmi

Augšstilbi un

Pleci

Gurni

Vēders

apakšstilbi

8 rotējošas
galviņas
IETAUPI

22€

149,90 €
127,41 €

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

106080409

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
Daudzfunkcionāls trenažieris
Ab Trainer V2
• Sadedzina liekās kalorijas
• Apvieno 8 dažādus spēka un kardio treniņus
• Lieliska slodze vēdera presei
• Divas reizes iedarbīgāks visu muskuļu treniņš
• Veido un izkopj ķermeni visa tā garumā

Jaunā gada
apņemšanām!

ATLAIDE

50%

106156720

8

vienā

Kompakts, viegls un saliekams magnētiskās darbības
velotrenažieris, kas paredzēts lietošanai mājas
apstākļos. Piemērots ikvienam sportistam, piedāvājot
lielisku sirdsdarbības treniņu bez negatīvas ietekmes uz
locītavām.

Lieliskam kardio treniņam un
patīkamam sportam!

35%

149,90 €

Skriešana tiek uzskatīta par labāko
treniņu visam ķermeņim, jo nodrošina
gan kardio slodzi, gan tonizē un stiprina
muskuļus. Skrejceliņš Gymbit Focus
P1 kvalitatīvs mājas trenažieris, kas
izstrādāts, lai ikdienā uzturētu sevi
lieliskā formā.

160€
Trenažieris
Twist&Shape

ATLAIDE

Motorizēts skrejceliņš
Focus P1

IETAUPI

Velotrenažieris
X-Bike Focus S1

• 8 regulējami pretestības līmeņi
• Ērti nolasāms LCD displejs, lai ērti
varētu kontrolēt treniņa parametrus
• Saliekams dizains ātrai salikšanai,
pārvietošanai un uzglabāšanai
• Var izmantot visi ģimenes locekļi

Vienkārši saprotams
displejs

• Saliekamais skrejceliņš aprīkots
ar 12 treniņu programmām.
• EKG pulsa mērītājs.
• Līdz 12 grādiem regulējams slīpums.
• Ātrums no 0,8 līdz 12 km/h.
• Skriešanas virsma - 120x40 cm.

79,90€

39,95 €

Skaistumam un labsajūtai!

Jauns fitnesa rīks, ar kā
palīdzību var trenēt visu
ķermeni.
• Pildīt vingrinājumus ir tik viegli
un ērti, ka to darīsiet ar prieku
un vēlēsieties atkārtot tos
regulāri!
• Manāmus rezultātus
pamanīsiet jau pēc dažām
nedēļām!
• Rotējoša plāksne palīdz
nostiprināt vēderpresi, plecu,
roku, sēžas un kāju muskuļus.

ATLAIDE

65%

119,90 €

97,44 €

41,97 €

103678448

106064237

• Saliekams, ritentiņi ērtai
pārvietošanai.
• Trieciena mazinoša sistēma
locītavu aizsardzībai.
399,90 €

239,94 €

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

105907859

www.wellneo.lv

PRECE

Efektīvi svara samazināšanas,
pretestības un kardio treniņi
ar vienu ierīci!
Pateicoties Turn and Burn regulējamajai
pretestības sistēmai, trenažieris piemērots
gan iesācējiem, gan lietpratējiem.
• Nodrošina pilnīgu visa ķermeņa treniņu
• Displeja funkcijas - ātrums, attālums,
kalorijas, laiks
• Maksimālas pretestības režīmā 1 stundas
• laikā iespējams sadedzināt 820 kalorijas!

IETAUPI

SPĒKS
FORMA
VESELĪBA

50 €

249,90 €

199,90 €
I4456

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

22

Pārdotākā

Eliptiskais trenažieris Orbitrek Elite

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
Trenažieris
ķermeņa augšdaļai
Wonder Arms

TV
HĪTS

Apavi ikdienai un svētkiem

Līdzsvara dēlis trenažieris
Twist Board

vien pāris minūtes
katru dienu!

Unikāls treniņu rīks, kas nodrošina iespēju veikt
visdažādākos līdzsvara vingrojumus mājas
apstākļos, lai uzturētu sevi lieliskā formā.

• Viegls, ar 3 dažādiem
pretestības līmeņiem
personalizētam
treniņam

Tricepsu
vingrinājumi

Tiltiņš griežoties

TIKAI
39,90€

24,90€
110001329

110000059

Pietupieni

Vitamīns D3

Collagen & bone health

Paratizex

D vitamīns veicina normālu
imūnsistēmas darbību, kā arī
kalcija un fosfora normālu
uzsūkšanos; palīdz uzturēt
kaulu un zobu veselību, kā arī
normālu muskuļu darbību.

Želejveida tabletes ar D, K vitamīnu
un kolagēnu. D vitamīns palīdz uzturēt
normālu kalcija līmeni asinīs, normālu
muskuļu darbību un veselus zobus. K
vitamīns veicina normālu asinsreci, kā
arī apvienojumā ar D vitamīnu, palīdz
uzturēt kaulu veselību.

satur 9 augu ekstraktu
kombināciju. Tas veidots no
īpaši atlasītu augu kombinācijas.
Sastāvā esošie mikroelementi
palīdz uzturēt veselu zarnu
traktu un stiprina organisma
dabiskās aizsargspējas.
Paratizex satur arī īpašu
ekstraktu no tradicionāli lietotā
ķiploka.

110010252

36-42 Krāsas:
melna, vīna sarkana

IETAUPI

10€

49,90€

• 100% dabīgas izcelsmes sastāvdaļas
(nesatur ĢMO).
• Nesatur cukuru un mākslīgās krāsvielas.
• Dabīga garša.

TIKAI
19,90€
110010250

39,90 €

IETAUPI

• Pārbaudīti dabīgi augu ekstrakti.
• Drošs atkārtotai lietošanai.

Walkmaxx apavi
mazina spiedienu
uz pēdu. Tie palīdz
izlīdzināt ķermeņa
svaru uz kājām,
tādējādi mazinot
ierasto slodzi.

Parastie apavi
ar plakano zoli
Koncentrēti
spiediena
punkti

Izlīdzināts
spiediens

59,90€

34,90€

Melnas, 36. izm.
1000076011

Parasti apavi

Padodas platumā

SPIEDIENA
PUNKTI

ELASTĪGA
DAĻA

Eleganta
dāvana!

Izcel savu stilu ar šo izsmalcināto rokassomu!
Aktuāla un praktiska, tā piestāvēs ikvienai
gardarobei un stilam.
• Ietilpīga ar vairākām kabatām
• Iespēja izvēlēties dažādus rokturu veidus,
kurš labāk piestāv katram apģērbam
• Zeltītas elegantas apdares detaļas
Pieejamas rozā, sarkanā un melnā krāsā.

TIKAI
23,90€
110010248

ATLAIDE

119,90 €

tikai

KATALOGĀ

34,90€

Rozā
106137664

Izmēri: platums 32 cm x augstums 23 cm x D 14 cm

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

www.wellneo.lv

Izmēri: 36 – 46

Walkmaxx apavi
ar noapaļoto zoli

Laura Amatti rokassoma

70%

24

25€

Melnas, 36. izm.
110003250

SALĪDZINĀJUMS: PĒDAS NOSPIEDUMS

32%

TIKAI
19,90€

• Memory putu iekšzole padara soļus daudz vieglākus.
• Walkmaxx ieapaļā zole vienmērīgi sadala ķermeņa svaru
un nodrošina pareizu stāju.
• Izmēri atbilst standartam.

Plankings griežoties

ATLAIDE

• 100% dabīgas izcelsmes
sastāvdaļas (nesatur ĢMO).
• Ar dabīgas izcelsmes
saldinātājiem.
• Nesatur cukuru un mākslīgās
krāsvielas.
• Ražots Norvēģijā

Ja arī rudenī vēlaties izskatīties moderni un justies
ērti, šie apavi būs labākā izvēle.

• Uzlabo balansu un stiprina vēdera, sēžas zonas un
augšstilbu muskuļus
• Kompakts un ērti uzglabājams
• 10 dažādi vingrinājumi ar 1 ierīci
• Izgatavots no izturīgas,
bet vieglas plastmasas
• Maksimālais pieļaujamais
lietotāja svars ir 100 kg.

VINGRAS
& STINGRAS
ROKAS

16,90 €

Walkmaxx augstās kedas
3.0 Comfort

Walkmaxx
sieviešu puszābaki ar
rāvējslēdzēju 3.0

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Māja un sadzīve

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Rovus Ultra Smart bezvadu gludeklis

Iekštelpu sildītājs ar tālvadības
pulti Personal Heater

Pielāgojas visdažādāko gludināšanas darbu veikšanai - lietojiet
gan vertikāli, gan horizontāli ar jaudu 2200W

Iekštelpu sildītājam Personal Heater piemīt
neticama 500 W sildīšanas jauda, kā arī
komplektā tam ir iekļauta tālvadības pults,
lai ērti un ātri pielāgotu jūsu izvēlētos
iestatījumus.

• Ar Smart funkciju gludeklis pats automātiski pielāgo vajadzīgo
temperatūru.
• Nelīpoša, viegli slīdoša keramiskā pamatne
• Regulējama tvaika padeves sistēma.
• Atkaļķošanas un pašattīrīšanās sistēma
• Piemērots visiem audumiem

-20%

Šis ir lielisks risinājums, kas nodrošinās
siltumu un komfortu, kur tas visvairāk ir
nepieciešams. Kompaktais sildītājs ir aprīktos ar
programmējamu taimeri, ātruma iestatījumiem
(augsts/zems) un viegli nolasāmu LCD displeju.

Gludekļa Smart funkcija
kas atpazīst audumu
un automātiski pielāgo
vajadzīgo temperatūru

99,90 €
79,90 €

Ierīces drošības līdzekļi:
• Drošs keramikas sildelements
• Korpuss, kas neuzkarst
• Automātiskās izslēgšanās funkcija

106150820

Rovus Ultra tvaika gludināšanas ierīce

-10%

TIKAI
24,90 € 110014927

• Alumīnija
pamatne ar
keramisku
pārklājumu
• Automātiskās
izslēgšanās
funkcija

44,90 €
106150819

Daudzfunkcionāls ventilators
Ventus Smartair

TV
HĪTS

Inovatīvs tvaika gludeklis
lietošanai mājās vai ceļojumā.

ATLAIDE

-25%
19,90€

14,90 €

ROTĒJOŠS ROKTURIS

106102979

www.top-shop.lv

DĀVANA

Jaunais Rovus Ventus Smartair ir izstrādāts īpaši
kompaktā dizainā, un tas pārsteidz ar savu jaudu un
daudzpusīgo pielietojumu. Tas būs noderīgs ikvienā
mājsaimniecībā visu gadu, jo varēsiet to izmantot, kā:
• Ventilatoru
• Sildītāju
• Gaisa mitrinātāju
• Aromatizētāju
• Veļas žāvētāju

Regulējams
ar pulti

50/60 Hz; 1000 W

Komplektā ietilpst:
• Tvaika gludeklis ar rotējošu rokturi
• Uzgalis saudzīgai audumu gludināšanai
• Uzgalis diegu un pūku noņemšanai
• Mērkrūze

Dāvana
ērtākai
dzīvei!

Šī ir jauna un inovatīva ierīce, kas ir unikāla,
pateicoties savai daudzfunkcionalitātei.

Tvaika gludeklis
Steam’n’Go
Kompakts un pārnēsājams, bet
tikpat efektīvs kā lielie gludekļi!
Piemērots dažādiem audumiem:
zīdam, trikotāžai, linam, kokvilnai,
vilnai u.c.

Regulējams
ar pulti

To ir viegli
paņemt līdzi un
izmantot jebkurā
vietā.

• Ideāli piemērota ātrai gludināšanai vai nelieliem tvaika
gludināšanas darbiem visiem auduma veidiem
• Lietojama gan vertikāli, gan uz gludināmā dēļa
• Dezinficē un atsvaidzina, atbrīvojot audumus
no nepatīkamiem aromātiem, palīdz
iznīcināt putekļu ērcītes
• Jaudīga, ar 2 pielāgojamiem tvaika intensitātes
līmeņiem

49,90 €

Siltiem
svētkiem!

JAUDĪGS

Gludina, dezinfic ē
un tīra !

5

VIENĀ

-15%

199,90 €
169,92 €

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

110007932

67 609 628
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Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Svētki sākas
ar tīru māju!

Rovus bezvadu putekļu
sūcējs ar 5 filtru sistēmu
Tsunami
Inovatīvs un jaudīgs bezvadu putekļu
sūcējs. Tas aprīkots ar jaudīgu un
vienlaikus klusu motoru, kā arī 5 filtru
sistēmu, kas ļauj sasniegt jaunu tīrības
pakāpi.

Daudzfunkcionāla birste ar smidzinātāju
Spray Cleaner
Pilnīgs risinājums mājas uzkopšanai 2-vienā - dubulta divpusēja
birste un logu tīrīšanas ierīce. Vienkāršā "klik" sistēma ļauj ātri un
viegli nomainīt aprīkojumu.

Jautā operatoram
papildus
aksesuārus

• Vertikāla un horizontāla smidzināšanas funkcija
• Divpusēja birste – sausiem putekļiem un mitrai uzkopšanai
• Logu tīrīšana – ar mikrošķiedras materiālu un gumijoto daļu perfektam
mirdzumam
• Ergonomisks un viegls rokturis, īpaši garš, lai aizsniegtu tālākās vietas

• Piemērots dažādu virsmu kopšanai - to var
lietot gan kā parastu putekļu sūcēju, gan
kā plaukstas izmēra ierīci nelielu virsmu
tīrīšanai.
• Augstas klases ūdens filtrācijas sistēma +
4 papildu filtri.
• Bezvadu sistēma un vienkārša lietošana
• 2 darbības režīmi: turbo: līdz 17 minūtēm
ilgs darbības laiks, eco: līdz 40 minūtēm
ilgs darbības laiks
• Atsevišķi iespējams iegādāties aksesuāru
komplektu
5 FILTRU SISTĒMA - gaisu
filtrē augstas efektivitātes filtru
sistēma:
1. Ūdens filtrs
3. Tīkla filtrs
2. Oglekļa
4. HEPA filtrs
filtrs
5. Putu filtrs

-15%

Smidzini
& mazgā
Logu tīrīšana

Ūdens filtrācijas
tehnoloģija

Komplektā: Rovus Spray Cleaner birste
ar smidzinātāju, divpusēja mikroškiedras
drāniņa, gumijas uzgalis + logu tīrītājs.

Kustīgs
uzgalis

299,90€
254,92€
110003378

Tehniskie parametri:
Spriegums: 18V DC, 125W. Grīdas birste: 18V DC, 15W.
Komplektā iekļautā Li-Ion baterija, UN3481, 2000 mAh. Uzlādes
laiks: 4-6 stundas. Sūkšanas jauda: 4,2 kPA. Skaļums: 80 dB.

Universālās tīrīšanas
lupatiņas, 2 gab.
3,90 € 106151134

39,80€
106142388

39,90€
110008417

PR

A

4 vienā
1.

4 atšķirīgi uzgaļi:

· 2 iestatījumi
· 800W

www.top-shop.lv

2.
Dezinficēšana

RA

LI

B

• Vertikālā gludināšana - viegli izgludina jebkuru materiālu
• Tīra un dezinficē audumus, mēbeles, aizkarus un pat rotaļlietas
• Mitrina gaisu, palīdz atvieglot kakla sāpes, klepu un šķaudīšanu
• Sejas ādas attīrīšana ar tvaiku - dziļi attīra un mitrina, veselīgai un
mirdzošai ādai
• Kompakts, pārnēsājams un viegli lietojams

B IOT I SK

S

Daudzfunkcionāla ierīce, vertikālai gludināšanai ar tvaiku,
virsmu un tekstila dezinficēšanai, gaisa mitrināšanai telpās
un sejas ādas attīrīšanai ar tvaiku. Nepieciešams ikvienā
mājā!

O

Ā

Rovus daudzfunkcionāla
tvaika ierīce

Vertikālā gludināšana

3.
Mitrināšana

4.
Sejas ādas
attīrīšana

Trauku
mazgāšanas
līdzeklis
500 ml
103894928

2,90 €

Dažādu virsmu
tīrīšanas
līdzeklis
500 ml
103894931
tikai

4,13 €

Universāls
tīrīšanas
līdzeklis grīdām
900 ml
103894929
tikai

3,43 €

Veļas
mazgāšanas
līdzeklis
1500 ml
105949312
tikai

7,45 €

Tualetes
tīrīšanas
līdzeklis
750 ml
103894926
tikai

4,13 €

Vannas istabas
tīrīšanas līdzeklis
500 ml
103894930
tikai

4,13 €

KT

ĒRIJA

ŽOTS

ETUV

Ā

S

Piemērots visai ģimenei,
neizraisa alerģiskas reakcijas
vai kairinājumu.

Nesatur krāsvielas, fosfātus un
hlora savienojumus. Tīrīšanas
līdzekļi ar probiotikām –
nodrošina labvēlīgo baktēriju
aizsargkārtiņu, kas neļauj
vairoties sliktajām baktērijām.
Piemērots mājām, kurās
ierīkotas bioloģiskās attīrīšanas
iekārtas.

67 609 628
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Vieglāk paveicami ikdienas darbi!
Birste grīdas mazgāšanai
ar smidzinātāju

2-vienā dizains atsevišķi stāvoša ierīce,
vai piemontēta pie sienas

Palielināmo
stiklu brilles
Zoom Vision

Birste ar 360 ° rotējošu uzgali palīdzēs
sasniegt visas putekļainās un grūti
sasniedzamās vietas.

• Nav nepieciešama elektrība, kompakta,
izturīga un viegla
• Noņemams rokturis vienkāršai
uzglabāšanai
• Visa veida cieto grīdas segumu
uzkopšanai – laminātam, linolejam, flīzēm,
marmora grīdām.

106133188

Elektriskais
drēbju
žāvētājs

uzlabo redzamību par 160%

106105753

Krāsainas LED
lampiņas Handy Lux

• Alumīnija rāmis
• Var noturēt līdz 10 kg smagu audumu
• Taimeris
• Automātiskās izslēgšanās funkcija

49,95 €

Komplektā ietilpst:
• Palielināmo stiklu brilles
• Briļļu maciņš
• Saulesbrilles un maciņš to
uzglabāšanai

TIKAI
19,90€

Veļas žāvētājs

-50%

+

Saskati sīkas
lietas LABĀK un
SKAIDRĀK!

Vienkārši uzpildiet birstes tvertni ar ūdeni
vai mazgāšanas līdzekli, izsmidziniet to un
veiciet mitro uzkopšanu.

(4 gab.)

99,90 €
90x53,5x36 cm

29,90€

50 Hz; 100 W

106147537

• 20 apsildāmie
pakaramie
• 2 vai 4 stundu
darbības režīmi
• Automātiskās
izslēgšanās
funkcija

Putekļu slotiņa ar
teleskopisku kātu
Dust Guru
Tas ir labākais risinājums radiatoru
tīrīšanai un grūti pieejamām vietām –
plauktiem vai skapīšu
augšējām virsmām.
To ir iespējams saliekt
kā vien nepieciešams
un slotiņai ir
īpaši garš 190 cm
teleskopisks rokturis.

Krāšņas LED
spuldzes!

4 spožas un krāsainas bezvadu LED
spuldzes ir ideāli piemērotas lietošanai
ikvienā vietā - gan telpās, gan ārā.

*pieejamās krāsas: rozā,
balta un zaļa

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Dāvana m
skaidrāka!
skatam

TV

• Drošas, jo spuldzes virsma neuzkarst
• Nav nepieciešama elektrība - darbojas
ar 3 AAA baterijām (nav iekļautas
komplektā)
• Ļoti vieglas un pārvietojamas iekar kur vēlies
• Īpaši izturīgas

HĪTS

-35%

14,90€

9,69€
110001933

4

Garāžā

Skapī

Teltī

Svētkos

GAB.
KOMPLEKTĀ

*Komplektā 4 LED
spuldzītes - dzeltena,
oranža, rozā un zaļa

LED projektors Startastic Max
Izrotā iekštelpas vai mājas ārējo fasādi ar krāsainu
mirgojošu gaismu šovu!
12 dažādi gaismas iestatījumi.

Tā ir ideāli piemērota:
• žalūzijām
• ventilatoriem
• skapju un plauktu
augšējām virsmām
• griestu stūriem

Izmērs atvērtā veidā:
71 x 67 x 108 cm.
200 W

-56%

149,90 €
64,95 €
106066643

salocītā
veidā tikai
8 cm plats

TIKAI
14,90€
105932872

Vairāk kā 120
šovi
krāsaini gaismas

-50%

49,90 €

24,90 €
106118372

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

www.top-shop.lv

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

Dāvana
krāšņiem!
svētkiem

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Māja un sadzīve
“Runājot par miegu, ir
teiciens - bez cīņas nav
uzvaras, bet mēs noteikti
varētu pamainīt - bez
miega nav uzvaras. Tas ir
tāds sauklis, kas mums
būtu ļoti aktuāls. ”
(Jana un Rodrigo)

60

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Dormeo – labākam miegam

Uzdāvini
komfortu!

15
GADI

RAŽOTĀJA
GARANTIJA

JAUNUMS!

Salokāms
matracis 3-vienā
Vienā mirklī tas ir kafijas galdiņš
vai kaste, bet nākamajā jau ērts un
kompakts matracis! Dormeo Futon
matracis 3in1 izgatavots no augstas
kvalitātes Ecocell® putām, kas tiek
izmantotas arī citos Dormeo produktos
(matračos, virsmatračos).
• Noņemams un mazgājams pārvalks.
• Kompakts risinājums, kas neaizņem
daudz vietas.
• Izmērs atvērtā veidā: 65 x 195 x 12 cm;
izmērs salocītā veidā: 65 x 65 x 36 cm.

99 €

Matracis
Aloe Vera Plus

DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS

SKĀBEKĻA

TERMOREGULĀCIJA

no 32990€

(80x190 cm) 106166784

A P S T R Ā D E

8 STINGRĪBAS PAKĀPES:

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM

HIPOALERĢISKS

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

30 10

www.dormeo.lv

RAŽOTĀJA
GARANTIJA

1

Ar CleanEffect Silver apstrādāts pārvalks

2

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

3

Mīkstākas Ecocell® putas

4

3 cm biezs Octaspring putu atsperu slānis

5

Stingras Ecocell® putas

®

Augstums

20 cm

1
2
3
4

®

5

Stingrs, ergonomisks, īpaši gaisa caurlaidīgs
matracis Aloe Vera Plus nodrošina ideāli
pareizu atbalstu mugurai. Matrača kopējais
augstums 18 cm.
• Stingrs matracis ar nomierinošu aloe vera
ekstraktu
• Izgatavots no stingrajām Ecocell® putām, kas
palīdz mazināt sāpes mugurkaulā, locītavās
un gurnos
• Nodrošina optimālu atbalstu mugurkaulam
• Lieliska gaisa cirkulācija un matrača
vēdināšanās
HIPOALERĢISKS

no 22990€

(80x190 cm) 18 cm; 105961576

Augstums

STINGRĪBAS PAKĀPE:

APSTRĀDE AR
ALVEJU

ĻOTI STINGRS

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

32

GADI

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

Kvalitatīvs, ar alveju bagātināts Ecocell®
putu matracis, kas stingri balsta ķermeni.

J O N U

UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA

110011676
zils

(60x120 cm) 110011126

Labākā un drošākā izvēle pāriem, kā arī
lietošanai individuāli, ja nezināt, kurš matracis
varētu būt īstais, un nevēlaties riskēt, izvēloties
matrača stingrību un atbalsta īpašības. Šis tirgū
ir unikāls matracis, kas atšķiras, pateicoties
konstrukcijai un īpašajai S formas Octaspring®
atsperu kārtai.

TRĪS ZONAS

14,90 €

90

Matracis
iMemory S Plus

3

Salokāmā
matrača
3-vienā pārklājs

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

18 cm

2

1

1

16 cm biezs Ecocell putu slānis

2

Ar alveju apstrādāts pārvalks

®

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Matracis
zīdaiņiem Baby

Dormeo – labākam miegam

Dāvana em!
vismazākaji

12
gadu

Matrača pārklājs pilnīgai
aizsardzībai Total

garantija

Pilnībā pasargāts
matracis!

Pārklāja virskārta ir no 100% kokvilnas.
Visapkārt pārklājam ir rāvējslēdzējs, kas atvieglo
tā uzlikšanu un noņemšanu.
Augšējā daļa ir ūdensnecaurlaidīga.
Piemērots matračiem ar augstumu
no 16 līdz 24 cm.

Dormeo Baby matracim ir 2 atšķirīgas
virsmas, no kurām viena radīta zīdaiņu
pirmajiem mēnešiem, bet otra – jau
vecākiem mazuļiem.
Matrača pildījumā ir 2 slāņu Ecocell® putas, kas
savā starpā atšķiras ar to blīvumu.

-30%

• Mitruma necaurlaidīgs matrača pārvalks.
• Visi ražošanā izmantotie materiāli nav kaitīgi
bērna veselībai (nesatur CFC).
• Matrača augstums: 10 cm.
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

DIVPUSĒJS

no 99

UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA

€

90

10 cm

2

Ūdensnecaurlaidīgs pārvalks

2

5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mīkstā puse
5 cm biezs Ecocell® putu slānis – stingrā puse

Matracis
Sjena

PIEMĒROTS
MATRAČIEM

16 - 24 cm

60°C

Pieejami 43dažādi motīvi, kas rosinās jaukus fantāzijas pilnus sapņus.
To ir viegli uzstādīt - piestipriniet pie gultas dažu sekunžu laikā. Ērti un
kompakti uzglabājama.

1

zils 100526792 rozā 100526793

3

5

17,43 €
ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

GADI

RAŽOTĀJA
GARANTIJA

Dormeo sapņu telts bērniem

Augstums

1

(60x120 cm) 100526793

no

103628404 (90X190/200 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

HIPOALERĢISKS

no 24,90 €

3

6

30

GADI

NAKTIS
IZMĒĢINĀJUMA
PERIODS

RAŽOTĀJA
GARANTIJA

• Piemērota jebkurai gultai platumā no 90 cm līdz pat 160 cm
(jo šaurāka gulta, jo augstāka telts).
• Kad tā vairs nav nepieciešama, vienkārši salociet un
noglabājiet.
• Ražošanā izmantoti augstas kvalitātes materiāli - izturīgi un
viegli tīrāmi.
• Sapņu telts ir aprīkota ar gaismiņu lasīšanai un 2 rokturiem
ērtākai uzstādīšanai.

24,90 €

Komfortabls, stingrs, sniedz lielisku atbalstu,
un ir izstrādāts, lai balstītu kaklu, mugurkaulu
un gurnus.

110002628 Visums
110002626 Fantāzija

Dāvana
mazākajiem!

110002629 Vienradzis

• Pateicoties pārklāja apstrādei ar CleanEffect®,
Dormeo Sjena matracis palīdz veidot higiēnisku
guļvietu, kas pasargāta no mikrobiem, baktērijām,
putekļu ērcītēm un nepatīkamiem aromātiem.
• Papildu vēdināmībai, apakšpusē un sānos ir
iestrādāts elpojošais 3D Airmesh audums, lai jūs
varētu izbaudīt naktis uz svaiga, sausa un gaisa
caurlaidīga matrača.
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS
HIPOALERĢISKS

no 18990€

(80x190 cm) 101093123

Augstums

STINGRĪBAS PAKĀPE:
Skatīt 3. lpp.

STINGRS

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

dāvanu!
Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

DET535a*

67 609 628

1

16 cm biezs Ecocell® putu slānis

2

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts
pārvalks

16 cm

2

1

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

34

www.dormeo.lv

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Dormeo – labākam miegam
Inga un Andis Āboltiņi

Saņem
dāvanu!

» Mēs esam ieguvēji, jo esam ļoti

apmierināti ar Roll up pirkumu. Mēs
to lietojam ikdienā mājās, gan vasaras
mājās, gan bērniem, gan ciemiņiem. Ļoti
laba īpašība Roll up ir mitrumu atgrūdošs
materiāls.
Mēs jutāmies 100% droši, ka nopirksim
kvalitatīvu virsmatraci. Nebija ne mazāko
šaubu, ka mums jāizvēlas Roll up. «

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Unikāla dizaina gultasveļas komplekts, kas
radīts ļoti ierobežotā daudzumā par godu
Latvijas simtgadei - Dormeo NORDIC MUSE.
Ekskluzīvs kokvilnas satīns, greznas tekstūras,
spēcīgas rakstu zīmes un dabas iedvesmoti toņi.

līdz 59 90€
vērtībā

ECOCELL®
PUTAS

MITRUMU
ATGRŪDOŠS

Dormeo ir izveidojis apburošu dāvanu
JEBKURA virsmatrača pircējam!

Pērkot virsmatraci platumā līdz 140 cm – dāvanā
komplekts 140x200 cm – 39,90 EUR vērtībā.
Pērkot virsmatraci platumā virs 140 cm un vairāk – dāvanā
dodam komplektu 200x200 cm – 59,90 EUR vērtībā.

Augstums

5 cm

7 zonu virsmatracis Renew Eucalyptus
6 cm

Virsmatracis Roll Up Supreme
Virsmatracis ar stingro Ecocell putu pildījumu pārvērtīs veco, izgulēto matraci
ērtā guļvietā. Noderēs gan bērnu rotaļām, gan kā papildu guļvieta ciemiņiem.
®

Ecocell® putu struktūra nodrošina mitruma iztvaikošanu un gaisa caurlaidību.
Pildījums ir bagātināts ar īpašu slāni, kas novērš putekļu ērcīšu vairošanos un
alergēnu izplatīšanos gaisā.

no

4 gurni

Virsmatracis izstrādāts, lai sniegtu izcilu miegu,
pateicoties ortopēdiskajām īpašībām.

no

PĀRVALKS

100903845 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri.

no

7 pēdas

O
EM

SAŅEM SPILVENU
KOMPLEKTĀ!

RY PUT
A

30 x 50 cm

Jautā

119,90 €*

106018451 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

PAPILDU
GARANTIJA

Virsmatracis Fresh Multizone
Virsmatracis ar izteiktām pielāgošanās īpašībām,
kas pārvērš dīvānu par lielisku un ērtu guļvietu.

forts
Maksimāls k omla
ik ā!
žu
pāris se k un

AirX System sānos nodrošina svaigu un sausu vidi.
CleanEffect® apstrāde nodrošina aizsardzību pret
putekļu ērcītēm un baktērijām.

7 cm

129,90 €*

6 cm

Tā sastāvā ir uzlabotās augstas kvalitātes Ecocell®
putas, kam piemīt trīsdimensionāla šūnu struktūra, kas
nodrošina gaisa caurlaidību un, pateicoties elastībai,
virsmatracis izcili pielāgojas ķermeņa aprisēm.

Augstums
ECOCELL®
PUTAS

5 ceļgali
6 apakšstilbi

Augstums

S

40°C

galva un

1 kakls
2 pleci
3 jostas vieta

• Īpašas uzšuves ērtākai uzglabāšanai.
• Pamatne sastāv no 5 cm augstas Ecocell® putu
kārtas un 2 cm memory putām.
• Pilnībā pielāgojas ķermenim.
• 3D Airmesh® audums sānos un virspusē nodrošina
gaisa caurlaidību.
• Apstrādāts ar Clean Effect® antibakteriālai
aizsardzībai.
• Noņemams un mazgājams pārvalks.

www.dormeo.lv

7

SEPTIŅAS ZONAS

Virsmatracis
Memosan 5+2
Priekšrocības:

36

mazgājams
pārvalks

99,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri
(līdz pat 200x200 cm)

M

Pārvē rt savu dīvānu
par ērtu guļvie tu!

106097682 (80x190 cm)

7 zonu virsmatracis Renew Eucalyptus ir lielisks risinājums, ja vēlaties
gulēšanas virsmu pārvērst visērtākajā un veselīgākajā vidē. Tas ir darināts no
Memory putu slāņa, un tam ir 7 zonas, kas pielāgojas jūsu ķermenim, balstot
to un garantējot absolūtu viegluma sajūtu.

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Augstums
no

99,90 €*

106112008 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

5 cm

ECOCELL®
PUTAS

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

67 609 628
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Spilvendrāna Essenso

Klasiskais spilvens Sjena

Pieejmas divos dažādos izmēros:

• Spilvena pārklājs izgatavots no Softdream mikrošķiedras.
• Pildīts ar elastīgām Welsleep® mikrošķiedrām

• 40x60 cm (der Dormeo anatomiskajiem spilveniem)
• 50x70 cm (der Dormeo klasiskajiem spilveniem).

Dāvana, kas
sasilda!

TV
HĪTS

60°C

4,90€

110008682 balts,
40x60cm

40°C

100%

no

Kokvilnas
satīns

24,90€
101796466

Sega Air
Sega apvieno materiālus, kas nodrošina daudzveidīgas
priekšrocības. Sastāvs: Tencel®, dabiskas šķiedras
kokvilna, Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra.

50 x 70 cm

Celliant® – Inovatīva auduma tehnoloģija
AirX System® – nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju

Klasiskais spilvens Memosan

Klasiskais spilvens Aloe Vera

Jūs varat mainīt tā cietību, pievienojot vai izņemot
pildījumu.

• pārvalks izgatavots no 100% Softdream® mikrošķiedrām
• bagātināts ar Aloe Vera ekstraktu

40°C

no

44,90€
106099509

99,90 €

106006443 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

no

49,90 €

106151790 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri,
violetā, dzeltenā un baltā krāsā.

40°C

60°C

PĀRVALKS

29,90€
50 x 70 cm

Sega darināta no uzlabotajām Wellsleep® mikrošķiedrām,
kas nodrošina gaisa caurlaidību, un pašu segu – īpaši
vieglu. Segas viena puse ir krāsaina un no mīksta
auduma, savukārt otra puse ir balta un atgādina zīdu.

elpojošs

• Pārvalka sāni ir veidoti no 3D Airmesh materiāla labākai
gaisa cirkulācijai.

60°C

Sega Good Morning/Night

106039104

elpojošs

50 x 70 cm

Spilvens Good Morning
Spilveni trīs skaistās krāsu kombinācijās
visērtakajai gulēšanai naktīs un no rītiem!

29,90€
106147533

29,90€
106151793

Anatomiskais spilvens:
• Memory putu pildījums lieliski
pielāgojas jūsu galvas un kakla
formai
• Noņemams, mazgājams spilvena
pārvalks
Klasiskais spilvens:
• Pildīts ar Wellseep mikrošķiedrām
papildus apjomam un gaisa
caurlaidībai
• Pielāgojams augstums vienkārši
izņemot daļu pildījuma.
• Pilnībā mazgājams

Sega Sjena

Sega Aloe Vera

Silta, gaisīga sega pildīta ar uzlabotajām Wellsleep®
mikrošķiedrām, kas ilgstoši saglabā apjomu.

Īpaši mīksta, silta sega, kas nodrošinās ideālu
komfortu atpūtas brīžos. Tā pildīta ar mīkstajām,
elastīgajām Wellsleep® mikrošķiedrām, bet pārklājs
bagātināts ar alvejas ekstraktu.

Sega ir maiga, patīkama pieskārienam, viegla un
pateicoties lieliskajām termoregulācijas īpašībām ideāli
piemērota aukstām naktīm vai vēsām guļamistabām.

•Piemērota cilvēkiem ar jutīgu ādu un alerģijām.
60°C

40°C

Pieejamas arī šīs
kolekcijas biezās
segas!

8 - 10cm

50 x 70 cm

7 - 6,5cm

30 x 50 cm

no

49,90 €

101796467 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

Pieejamas arī šīs

elpojošs

Skatīt 3. lpp.
Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

www.dormeo.lv

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

60°C

kolekcijas biezās
segas!

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

38

•Kvalitatīvie materiāli nodrošina izcilu gaisa caurlaidību.

dāvanu!

no

49,90 €

elpojošs

106039103 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

DET535a*

67 609 628

67 609 628
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Dāvana
labām
fantāzijām!

KOLEKCIJA
BĒRNISTABAI
Dreamspace

Dormeo – labākam miegam
Gultas veļas komplekts
Warm Hug bērniem

JAUNUMS!

• Izgatavots no 100% kokvilnas
• Vienā pusē ir vienkāršs mākoņu
zīmējums, bet otra puse - vienkrāsaina
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 toņos - rozā un zilā

1

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS
30°C

24,90 €

2

Rozā 110011855

Gultas veļas komplekts
Warm Hug

3
1

Gultas veļas komplekts Dreamspace
24,90 € 110010082
(140 x 200 cm)
110008889
(100 x 150 cm)

3 Klasiskais spilvens Dreamspace
19,90 €

5

Dreamspace
19,90 € 110008876
(25 x 40cm)

5 Sega Dreamspace
6

4

110008907
(40 x 60 cm)

4 Anatomiskais spilvens

39,90 €

110008910
(140 x 200 cm)

Matrača pārklājs
Dreamspace
110014189
no 17,90 €
(90 x 190/200 cm)

Šī burvīgā un rotaļīgā Dreamspace
kolekcija bērniem aicina gulēt zem
zvaigžņotām debesīm, neizejot no
telpām.
Šī kolekcija ir jautrs un krāsains veids,
kā ienest bērna guļamistabā fantāziju
rosinošu stilu. Unikāli izstrādātie
kosmosa elementi rotā visas kolekcijas
preces, kas kopumā izskatās askētiski
un moderni.

Sapņo lielas domas!

6

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

Skatīt 3. lpp.

34,90 €

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

40

JAUNUMS!

Gultas veļas komplekts Warm Hug radīs
Jaungada noskaņu Jūsu guļamistabā.
• Izgatavots no 100% kokvilnas
• Vienā pusē ir elegants sniegpārsliņu
raksts, bet otra puse - vienkrāsaina
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 aktuālās krāsās:
pelēkā un tumši zilā

2 Paklājs Dreamspace
39,90 €

Dāvana
saldākiem
sapņiem!

www.dormeo.lv

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

Zila 110011506

DIVVIETĪGS
KOMPLEKTS

44,90 €

30°C

Jaungada
noskaņai!

Zila 110011507

DET535a*

67 609 628

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

140x200 cm segas
pārvalks un viena
50x70 cm spilvendrāna

200x200 cm segas

DIVVIETĪGS pārvalks un divas 50x70 cm
KOMPLEKTS

spilvendrānas

67 609 628
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Gultas veļas komplekts Nordic Muse
NORDIC MUSE ir izgatavota no tīra kokvilnas satīna, kas ir īpaši mīksts un
pieskārienam tīkams audums. Turklāt audumā iestrādāta šķiedra TENCEL®.

JAUNUMS!

Šis patīkamais materiāls ir
papildināts ar unikālu, īpaši
Latvijas simtgadei izstrādātu
dizainu ar baltu spēka
zīmēm.
Gultas veļa NORDIC MUSE
ir pieejama trīs dabas
iedvesmotos krāsu toņos,
jūras zaļā, dūmakaini violetā
un akmens pelēkā krāsā.

Spilvens bērniem
Warm Hug

Gultas veļas komplekts Bubbles

Šīs burvīgais spilvens bērniem ir izgatavota no
īpaši mīksta un elastīga auduma un ir pildīts
ar Wellsleep® mikrošķiedrām, kas sniedz
nepārspējamu maiguma sajūtu.
Šo spilvenu 3 vienā var izmantot kā:
1. Rokas sildītāju
2. Spilvenu
3. Kakla atbalsta spilvenu

Dormeo Warm Hug spilvens
ir pieejams divās krāsās:
zilā un rozā krāsā

Dormeo gultas veļas komplekts Bubbles izgatavots no
100% kokvilnas. Audums ir apstrādāts, lai nodrošinātu
vienkāršāku kopšanu. Dizains izstrādāts dzīvīgās krāsu
kombinācijās ar jautru burbuļu dizainu.
• Segas pārvalkam ir pogu aizdare, bet pārvalkam aizdare
ar atloku.
• Vienu pusi rotā lieli, krāsaini burbuļi, bet otru – daudzi,
mazi burbulīši.
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

39,90 €
Jūras zaļa 110016792

Ekskluzīva dāvana!

DIVVIETĪGS
KOMPLEKTS

TIKAI
9,90€

24,90 €

30°C

100%

59,90 €

Zaļa 106151795

Zils 110011527

Īpaša kolekcija,
radīta par godu Latvijas simtgadei.

30°C

Jūras zaļa 110016824

Gultas veļas komplekts
Watercolor

Gultas veļas
komplekts Lines

Maģisks dizains, kas radīts,
iedvesmojoties no ūdenskrāsām.

• Izgatavots no 100% kokvilnas
satīna, kas sniedz patīkamas un
maigas sajūtas
• Pogu aizdare
• Ērta kopšana, mazgājams veļas
mašīnā
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt
gultu
• Pieejams 4 aktuālās krāsās:
zaļa, violeta, pelēka un rozā

• 1 komplekts ļauj veidot 4 dažādas
kombinācijas.
• Mazgājams veļas mazgājamā
mašīnā 30°C.
Gultas veļa darināta no kokvilnas
un poliestera apvienojuma,
tāpēc audums ir patīkams
pieskārienam, īpaši izturīgs un arī
pēc vairākkārtējas mazgāšanas
izskatās kā jauns.

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

DIVVIETĪGS
KOMPLEKTS

24,90 €

34,90 €

106153201

106158701

30°C

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

Skatīt 3. lpp.

34,90 €

Brīnumu laiks!

Kāda būs Tava
Ziemassvētku dāvana?

Noskrāpē, lai uzzinātu savu

TAVS
KODS:

42

www.dormeo.lv

istabas paklājiņu Coral,
Tu vari iegūt: Dormeo vannas Delimano elektriskās
vai
Delimano rokas blenderi Joy
sāls vai piparu dzirnaviņas.

dāvanu!

Pelēka 110011454

DIVVIETĪGS
KOMPLEKTS

JAUNUMS!

30°C

44,90 €
Pelēka 110011457

DET535a*

67 609 628

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

140x200 cm segas
pārvalks un viena
50x70 cm spilvendrāna

200x200 cm segas

DIVVIETĪGS pārvalks un divas 50x70 cm
KOMPLEKTS

spilvendrānas

67 609 628
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Gultas veļas komplekts Mix&Match

• 100% kokvilnas satīns, kas ir maigs
un patīkams pieskārienam
• Iespēja kombinēt 2 vai vairāk
gultas veļas komplektus un to
dzīvespriecīgās krāsas
• Pogu aizdare segas pārvalkam
un aploksnes tipa aizdare
spilvendrānām

kuras atsvaidzina
modernais un
pievilcīgais dizains.

4
2

50 x 100 cm

VIENVIETĪGS
KOMPLEKTS

7,90 €

Dzeltena 106153202

Ziloņkaula 106153167
40°C

Dzeltena 106153199

100%

44,90 €

1
3

Maigs pieskārienam
un lieliski absorbē ūdeni.

DIVVIETĪGS
KOMPLEKTS

Kokvilnas
satīns

70 x 140 cm

70%

12,90 €
Ziloņkaula 106153168

5

Kolekcija pieejama
2 krāsās: tirkīza un bēšā.

1

3 Dušas aizkari Fantasia

Peldmētelis Fantasia
Šis peldmētelis, kas izgatavots no 100 %
kokvilnas, palutinās jūs ar tā lielisko kvalitāti un
izturību. Tam ir maiga, dvielim līdzīga frotē auduma
iekšpuse un vafeļveida audums ārpusē, kura
radītās izjūtas līdzinās SPA piedzīvojumam.

29,90 €

110008664, S izmērs, tirkīza krāsa
(pieejami izmēri S, M, L)

2 Veļas grozs Fantasia

15,90 €*

106153180

40°C

*Izmēri no 90x200 cm

44
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100%

Piemērots jebkuram līdz 30 cm augstam
matracim.

Kokvilnas
satīns

110002595, tirkīza
(38 x 49 cm)

SALOKĀMS

Spilvendrānas Mix&Match
Komplektā: 2 gab.
• 100% kokvilnas satīns, kas ir maigs un patīkams pieskārienam
• Iespēja kombinēt dzīvespriecīgās spilvendrānu krāsas, lai
pieskaņotu tās guļamistabas interjeram
• Aploksnes veida aizdare

9,90 €

40°C

Tirkīza 106153194

50 x 70 cm

100%

Palags ir izgatavots no zīdaini maiga kokvilnas
satīna. Tas ir aprīkots ar gumiju visā tā apmales
garumā un nevainojami piegulēs Jūsu matracim.

9,90 €

Kokvilnas
satīns

Šie ūdensizturīgie un veļas mašīnā mazgājamie
vannas aizkari ir pieejami divās krāsu kombinācijās,
un būs lielisks elements jūsu vannas istabā.
• Pieejamais izmērs: 180 x 180 cm
• Komplektā 12 plastmasas āķi

9,90 €

110002597, tirkīza
(180 x 180 cm)

4 Dvielis Fantasia

Audekla veļas grozs ir saliekams un viegls, un
tā stilīgais un dzīvīgais dizains ir lielisks mājas
dekoratīvais elements.

Palags ar gumiju Mix&Match

no

JAUNUMS!

TIRKĪZA
ZILO krāsu,

Dvielis Mix&Match

34,90 €

KOLEKCIJA
VANNAS ISTABAI
Fantasia

Visi kolekcijas
priekšmeti ir
saskaņoti krāsas
un dizaina ziņā. Jūs
varat izvēlēties starp
harmonisko un
bagātīgo BĒŠO
un dzīvīgo, izaicinošo

Radīts no tīra kokvilnas satīna, radot gaumīgu svaiguma sajūtu. Tas ir izcili maigs un
patīkams pieskārienam. Turklāt, tas ir mazgājams veļas mazgājamā mašīnā un viegli
kopjams.

Dvielis Fantasia ir maigs un labi uzsūc mitrumu. Tas
veidots no 100 % kokvilnas.
• Pieejams 2 izmēros: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

7,90 €

110009378, tirkīza
(50 x 100 cm)

12,90 €

110009378,
tirkīza
(70 x 140 cm)

5 Vannas istabas paklājs Fantasia
Memory putu vannas paklājiņš ir pārklāts ar ūdensnecaurlaidīgu un ātri žūstošu plīša materiālu, kas ir lielisks
risinājums dažādām gludām virsmām. Vannas paklājiņš ir apstrādāts ar CleanEfect®.

14,90 €

110008671, tirkīza krāsa
(50 x 70 cm)

MEMORY PUTAS

NESLĪDOŠA APAKŠA

67 609 628
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6., 13. un 20.12.

Saldumi no Rūķiem

6.12.

Visos Top Shop veikalos

8., 15. un 22.12.

9. un 16.12.

Sestdienās

Svētdienās

Dāvanu saiņošanas
meistardarbnīca

Laimes rats

Top Shop veikalos Rīgā:
T/C DAMME; T/C DOMINA SHOPPING;
T/C RIGA PLAZA

7. un 14.12.
no 15:00

Ziemassvētku
kartiņu darināšanas
meistardarbnīca

Saldumi
no Rūķiem

7.12.

Top Shop veikalos:

Ziemassvētku
kartiņu
darināšanas
meistardarbnīca

9.12. Ventspils, T/C TOBAGO
9.12. Jelgava, T/C PILSĒTAS PASĀŽA
9.12. Liepāja, T/C OSTMALA
9.12. Rīga, T/C DOMINA SHOPPING
16.12 Rīga, T/C DAMME
16.12 Valmiera, T/C VALLETA
16.12 Daugavpils, T/C DITTON NAMS
16.12 Rīga, T/C RIGA PLAZA

Top Shop veikalos Rīgā:
7.12. T/C RIGA PLAZA

8.12.
Dāvanu saiņošanas
meistardarbnīca

9.12.

13.12.

Laimes
rats

Saldumi
no Rūķiem

14.12.

Ziemassvētku
kartiņu
darināšanas
meistardarbnīca

14.12. T/C DOMINA SHOPPING

APMEKLĒJIET TOP SHOP VEIKALUS VISĀ LATVIJĀ
RĪGA
T/C ZOOM
Maskavas iela 400
 67 847 563, 25 491 522

RĪGA
T/C MAXIMA
Vienības gatve 113
 67 606 527, 25 491 520

RĪGA
T/C RIGA PLAZA
Mūkusalas iela 71
 67 169 017, 25 491 521

RĪGA
T/C DOMINA SHOPPING
Ieriķu iela 3
 25 491 525

RĪGA
T/C ORIGO
Stacijas laukums 2
 20 005 270

RĪGA
T/C DAMME
Kurzemes prospekts 1a
 67 464 405, 27 810 865

RĪGA
T/P ALFA
Brīvības gatve 372
 26 003 220

DAUGAVPILS
T/C DITTON NAMS
Cietokšņa iela 60
 65 423 611, 25 491 524

JELGAVA
T/C PILSĒTAS PASĀŽA
Driksas iela 4
 63 011 940, 25 491 526

VALMIERA
T/C VALLETA
Rīgas iela 4
 25 626 644

VENTSPILS
T/C TOBAGO
Lielais prospekts 3/5
 25 626 688

LIEPĀJA
T/C OSTMALA
K.Zāles laukums 8
 63 437 001, 25 491 523

RĒZEKNE
T/C RIMI
Atbrīvošanas aleja 138
 27 002 052

46

JĒKABPILS
T/C SĒLIJA
Vienības iela 7
 20 007 069

www.top-shop.lv

RĪGA
T/C SPICE HOME
Jaunmoku iela 13
 20 000 732

67 609 628

15.12.

16.12.

20.12.

22.12.

Dāvanu saiņošanas
meistardarbnīca

Laimes
rats

Saldumi
no Rūķiem

Dāvanu saiņošanas
meistardarbnīca

*Pasākumu norises laikI un vietas var tikt mainītas, izmaiņām sekot llīdzi top-shop.lv.

Pievienojies mūsu
Ziemassvētku pasākumiem

Brīnumu laiks!
Īpašiem
svētkiem īpašas
dāvanas!

DĀVANA

līdz

PĒRC
JEBKURU
VIRSMATRACI

5990€

UN DĀVANĀ SAŅEM
GULTAS VEĻAS KOMPLEKTU

NORDIC MUSE
Piedāvājums spēkā līdz 21.01.2019.

VĒRTĪBĀ

