2018

Pavasaris

Lai uzzied

Pavasaris
Jaunā trauku
kolekcija Stone
Legend Copperlux!

Skenē
Skaties

Ar īsta

akmens
un vara
gabaliņiem

Kvadrātveida
panna-veidne
Tagad tikai

2490 €

IETAUPI

20€
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Uzzini savu personīgo
piedāvājumu!
www.top-shop.lv
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-50%

skat. 24. lpp

Atlaides mājas
uzkopšanas precēm

67 169 071

Pērkot
matraci

DĀVANĀ
Segas un spilvena
komplekts Hero

skat. 5. lpp

100€ vai 140€ vērtībā*
Katalogs spēkā līdz 01.06.2018.

Lai pasūtītu,
zvani
67 169 071
Pasūtījumu veikšana
un atbildes uz visiem
jautājumiem.
Darba dienās 8.00-20.00,
sestdienās 9.00-18.00 un
svētdienās 9.00-18.00.

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 31 €.
SIA “Studio Moderna” maksa par
dokumentu noformēšanu 7,90 €.
Aizņemieties atbildīgi,
izvērtējot savas iespējas atmaksāt.
Kataloga piedāvājumi spēkā līdz
01.06.2018. un kamēr
preces ir noliktavā. Juridiskā adrese SIA
“Studio Moderna”, Dēļu iela 4, LV – 1004,
Rīga, Latvija.

100%

AS
ATGRIEŠAN
NAUDAS

garantija

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 (kataloga numurs)
un mūsu operatori izstāstīs par 3 un 5 gadu garantijas iegādes
iespējām.

Kādēļ izvēlēties papildu garantiju?
Elektriskās
ierīces

DORMEO
Virsmatrači

Trenažieri

motora darbības
traucējumi

izgulēta virsma

nesavienojas detaļas

elektronikas darbības
traucējumi vai citi
mehāniski bojājumi

izmaiņas izmēros

nefunkcionē
trenažiera pedāļi

Katalogā pie precēm tiek komunicēta šāda ikona.
Lūdzu, zvani uz kataloga telefona numuru
Jautā

67 169 071

un mūsu zinošie operatori izstāstīs informāciju,
kas attiecas uz šo iespēju!

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.

ATTĒLI PĀRTOP PAR VIDEO!
Kā jārīkojas, lai attēli pārvērstos
video?
1. Sameklē Google Play vai
Appstore mobilo lietotni Overly un
lejuplādē to savā viedtālrunī vai
planšetē
2. Sameklē simbolu katalogā
3. Noskenē

Unikāls piedāvājums tikai kataloga ietvaros.
Uzzini savu personīgo piedāvājumu!

Sagaidrii!
pavas a
aidri i!
g
a
S vas a
pa

Kā es varu izmantot savu iegūto kuponu?

zināt
es uz a
li
ē
v
i
Va
sar
pava
savu igumu?
e
pārst
rāpē
Nosk umu un
uk
s
la
šo
savu mus!
aidro
nosk piedāvāju
s
īpašo

1. Noskrāpē laukumu, kas atrodas uz kartiņas.
2. Uzzini īpašos piedāvājumus
3. Izvēlies norādītās preces ar iegūto atlaižu kuponu
67 169 071
un nosauc atlaides kodu
4. Zvani
Mēs piešķirsim atlaidi no preces sākumcenas
un nosūtīsim Tev preces!

Piedāvājums spēkā visiem pirkumiem no kataloga virs 50 EUR.
Nenokavē un izmanto to jau TAGAD. Izmanto to līdz 01.06.2018.

Pievienojies klubam!
Club 5* klienta kartes
privilēģijas:
Īpašas atlaides un ekskluzīvi piedāvājumi
Personīgā papildu 5% atlaide
Atlaižu kuponi nākamajiem pirkumiem
Fiksēta piegādes maksa
Pārsteiguma dāvana dzimšanas dienā
30 dienu naudas atgriešanas garantija
Karti var izmantot visa ģimene
Meklējiet katalogā šos apzīmējumus
un izmantojiet īpašos Club 5* piedāvājumus!

IETAUPI

25 €

-50%

1,5 miljoni klientu iemesls svinēt ar
īpašiem piedāvājumiem!

Iegādājies

karti
un saņem
dāvanā!

svin, bet
dāvanas
saņem Tu!

Stone Legend Copperlux
pankūku panna

Meklē
katalogā

67 169 071
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Māja un sadzīve
Matracis Aloe Vera Plus

30 10
gadi

naktis
izmēģinājuma
periods

Stingrs, ar alveju bagātināts Ecocell® putu
matracis

aizdevums

ražotāja
garantija

1. 2 cm mīksts un gluds pārvalks apstrādāts ar
CleanEffect® tehnoloģiju.
2. 16 cm bieza Ecocell® putu slāņa pamatne.
3. Alerģiju neizraisošs silikona šķiedru
slānis, kas padara matrača virspusi
mīkstāku.

1

Stingrs

4. 4 rokturi matrača sānu malās.
2
3

18 cm

Mīksts
elpojošs

no

4

229,90 €*

102673920 (80x200 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

Matraču pārklājs
Aloe Vera
Paildziniet sava matrača un
virsmatrača kalpošanas ilgumu
ar virsējiem pārklājiem, kas ir
antialerģiski un viegli kopjami!

Uzlabojiet sava miega kvalitāti ar unikālo
Air Comfort Plus matraci! Tas ir izgatavots ar
godalgoto Octaspring® tehnoloģiju, kas nodrošina
3D pielāgošanos.
• Izcila gaisa caurlaidība,
• Apgriežama pamatne,
• 2 stingrības pakāpes vienā matracī.
• Izgatavots ar godalgoto Octaspring® tehnoloģiju,
kas nodrošina 3D pielāgošanos

no

23 cm

399,90 €*

PREMIUM KLASES
AUGSTUMS

GAISA

zonas

elpojošs

CAURLAIDĪBA
kā citiem putu matračiem

4

www.dormeo.lv

Mīksts

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

2

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

3

3cm biezs Octaspring® atsperu slānis

4

2cm biezs Ecocell® putu slānis

5

10 cm augstas kabatu atsperes

as

t

LIELĀKA

1
Stingrs

Oc

6x

3

U ATZINĪB
ISK
U
UT
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VU
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105879301 (90x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri
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17,90 €*

Matracis
Air Comfort Plus

JUMA P
NĀ
ER
ĢI

AR

ILGĀKS

no

106004740 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

ing ® eHNO
t
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2
3

5

4

Dormeo – labākam miegam

15

Hero
matracis

gadi

ražotāja
garantija

60

MOSTIES
AR VAROŅA
SPĒKU!

t

1

iMEMORY S PLUS
Pirmais 100% personalizētais matracis –
izvēlies savu stingrības un atbalsta pakāpi!

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.

*Atjaunojoša apstrāde,
izmantojot jonus

Laila un Ivo Leitasi

» Pēc pirmās nakts, kad bijām

gulējuši uz matrača, no rīta abi divi
pārspriedām sajūtas. Un secinājām, ka
miegs bijis ļoti labs. Gulējām, kā bērni.
Ļoti pārsteidz tas, ka matracim katrs
var pielāgot savu pusi pēc sajūtām cietāku vai mīkstāku, un arī tāpat, kad
es, ceļoties ātrāk uz darbu, netraucēju
Lailai gulēt, vai arī otrādi, kad Laila
naktī baro mazo meitu, tad savukārt
viņa netraucē man.
Dormeo mēs noteikti ieteiktu arī
citiem – kvalitātes un sajūtu dēļ.
Saviem draugiem jau esam izlielījuši! «

vai 2749€/mēn.*

106166784 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

ing ® eHNO
t

LO

3

4

3 KOMFORTA
ZONAS

HIPOALERĢISKS

NOŅEMAMS
PĀRVALKS

1 2 cm Memory putas pārvalkā

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

DIVPUSĒJA,
APGRIEŽAMA
PAMATNE

2 Mīkstāks Ecocell® putu slānis
3 Octaspring® atsperu slānis
4 Stingrāks Ecocell® putu slānis

TERMOREGULĀCIJA

DĀVANĀ
Segas un spilvena
komplekts Hero

100€ vai 140€ vērtībā**
aizdevums

no 329,90€

3

pr

2

20 cm

GAISA
CAURLAIDĪGS

JA

as

ĢI

Oc

8 DAŽĀDAS VARIĀCIJAS
4 stingruma & 2 atbalsta līmeņi

U ATZINĪB
ISK
U
UT

SĪ
VU
GU

STAR
PT
A

naktis
izmēģinājuma
periods

0% aizdevums uz 12 mēnešiem, pērkot jebkuru matraci*.
*Reprezentatīvs piemērs: Kredīta kopējā summa 329,90 €, kreditēšanas
līguma termiņš ir 12 mēneši, fiksēta aizņēmuma likme 0%, komisijas
maksa par līguma noformēšanu 0%, GPL 0%, kopējā atmaksas
summa 329,90 €, ikmēneša maksājums 27,49 €. Pēdējais ikmēneša
maksājums 27,51 €. Aizņemies atbildīgi,
Sadarbībā ar
izvērtējot savas iespējas atmaksāt
kredītu. Piedāvājums ir spēkā
06.03.-07.05.2018.

** Pērkot jebkuru matraci, dāvanā segas un spilvena komplekts Hero
140x200+50x70 cm izmēram līdz 140x200 cm; dāvanā segas un spilvenu
komplekts Hero 200x200+2x50x70 cm izmēram virs 150x200 cm

67 169 071
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Māja un sadzīve
Virsmatracis un
spilvens Renew
Eucalyptus

SAŅEM SPILVENU
KOMPLEKTĀ!
30 x 50 cm

E

RY PUT
MO

mazgājams
pārvalks
A

galva un

S

M

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.

1 kakls

2 pleci
3 jostas vieta
4 gurni
5 ceļgali
6 apakšstilbi
7

SEPTIŅAS ZONAS

7 pēdas

6 cm

Virsmatracis Fresh
Multizone

no

119,90 €*

106018451 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

forts
Maksimāls k omla
ā!
pāris se k unžu ik

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

Paildziniet sava matraču un virsmatraču
kalpošanas ilgumu ar virsējiem pārklājiem,
kas ir antialerģiski un viegli kopjami!

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.
no

99,90 €*

106112008 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

6

Ecocell®
PUTAS

www.dormeo.lv

5 cm

Matraču
pārklājs Fresh

106012480
(90X190/200 cm)

18,90 €

Dormeo – labākam miegam
Inga un Andis Āboltiņi

» 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

Mitrumu
ATGRŪDOŠS

Ecocell®
PUTAS

5 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.

106097682 (80x190 cm)

Ecocell® putu struktūra nodrošina mitruma iztvaikošanu un gaisa caurlaidību.

no

Pildījums ir bagātināts ar īpašu slāni, kas novērš putekļu ērcīšu vairošanos un
alergēnu izplatīšanos gaisā.

Virsmatracis
Ergonomic Contour

99,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri
(līdz pat 200x200 cm)

Izcils komforts un viegla masāža
miega laikā!

Šis virsmatracis apvieno divas labākās
virsmatraču īpašības – tas sniedz mīkstāku
gulēšanas virsmu un tajā pašā laikā nodrošina ar
maksimālu balstu.

• Virsmatracim ir 5 sadalītas komforta zonas
maksimālam balstam un vienmērīgai ķermeņa
svara sadalei.
• Vēl lielākai gaisa caurlaidībai šī virsmatrača sānos
ir iestrādāta AirX® sistēma – īpašs audums, kas
ilgstoši nodrošina gaisa cirkulāciju virsmatracī,
nodrošinot svaigu un sausu gulēšanas vidi.
• Pateicoties virsmatrača sastāvam un
CleanEffect® tehnoloģijai, tas vienmēr
būs svaigs un pasargāts no nepatīkamu
smaku rašanās.

Ecocell®
putAS

no

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

5 cm

5

PIECAS ZONAS

Ērti
sarullējams

elpojošs

124,90 €*

40°C

pārvalks

105941496 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri.

67 169 071
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Māja un sadzīve
Virsmatracis Memosan 5+2
Virsmatracis izstrādāts, lai sniegtu izcilu miegu,
pateicoties ortopēdiskajām īpašībām.
Priekšrocības:
• Īpašas uzšuves, ar kuru palīdzību virsmatracis pēc
sarullēšanas tiek nostiprināts ērtākai uzglabāšanai.
• Pamatne sastāv no 5 cm augstas Ecocell® putu kārtas un
2 cm memory putām, kas atrodas virsējā kārtā
• Pilnībā pielāgojas ķermenim.
• Ir 3D Airmesh® audums sānos un virspusē, kas nodrošina
gaisa caurlaidību.
• Apstrādāts ar Clean Effect® antibakteriālai aizsardzībai.
• Noņemams un mazgājams pārvalks.
no

129,90 €*

100903845 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri.

40°C

Ecocell®
putAS

7 cm

pārvalks

Virsmatracis Angel
Virsmatracis ir darināts no unikāla, bišu šūnu struktūrai līdzīga materiāla, kas ideāli
pielāgojas ķermenim. Pateicoties īpašajam komfortam, ko sniedz jaunā tehnoloģija,
Tavs miegs būs patiesi labs!
Audums ir apstrādāts ar CleanEffect® silver, kas nodrošina aizsardzību pret
putekļiem, baktērijām un nepatīkamiem aromātiem.

1 2 cm bišu šūnu® struktūrai

no

1
u

š

104,90 €*

4

Neslīdošs pārklājs, lai
virsmatracis neslīdētu

Bi

no

124,90 €*

sistēma gaisa
3 AirX
caurlaidībai

106114318 (80x190cm) * pieejami izmēri līdz 180x200 cm

šū

nu st ru

kt

4,5 cm

3
4

a

20 €

līdzīgs Ecocell slānis

2 2,5 cm Ecocell® putu slānis

ūr

IETAUPI

Ideāls risinājums patiešām
saldam miegam!

2

Matrača pārklājs pilnīgai
aizsardzībai Total
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.

no

Mans matracis ir pilnībā
pasargāts no traipiem un slapjuma.
Bet vai Tavs ir?

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

8

5

24,90 €

Piemērots
matračiem

www.dormeo.lv

16 - 24 cm

60°C

ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

gadi

ražotāja
garantija

Dormeo – labākam miegam

Good Morning/Night
kolekcija

JAUNUMS!

Rīts sk aistāk ajās
krāsās!

Pirmo reizi vēsturē Dormeo piedāvājuma klāstā
īpašs jaunums – krāsaini spilveni un segas!
Gan sega, gan klasiskais spilvens darināti no
uzlabotajām Wellsleep® mikrošķiedrām, kas nodrošina
gaisa caurlaidību, bet pašu segu un spilvenu – īpaši
vieglu. Anatomiskais spilvens ir no elastīgajām
Memory putām, tā pārvalku ērti noņemt un tas ir
mazgājams. Spilvena un segas viena puse ir krāsaina
un no mīksta auduma, savukārt otra puse ir balta un
atgādina zīdu.

Segas un spilvena 69,90 €
komplekts
106138956 (violets)
Segas un spilvena 99,90 €
komplekts
106138955 (violets)
Sega 49,90 €

40°C

64,90 €

106151790
(violets; 140x200 cm)

106151791
(violets; 200x200 cm)

Klasiskais
spilvens

Anatomiskais
spilvens

29,90 €

29,90 €

106151793
(violets; 50 x 70 cm)

Pleds Hero
Hero
pleds

106151793
(violets; 30 x 50 cm)

Salokāms kā
spilvens

Īpašs auduma
pārklājums, kas
uzlabo miega kvalitāti
un ļauj baudīt patiesu
mieru!

JAUNUMS!

Lielisks pleds, kas
salokāms kā spilvens,
tādēļ to ērti paņemt līdzi, kur vien tas
nepieciešams. Izmantojiet to kā segu, kā
dekoratīvu spilvenu vai gultas pārklāju. No
vienas puses tas ir gaišā tonī, bet no otras
puses – tumšā, kas paredz tā lietošanu
divejādi.

19,90€
106166804
(zils; 140x200 cm)

Vienvietīgs
komplekts

27,90€
106166805
(zils; 200x200 cm)
140x200 cm sega un
viens 50x70 cm spilvens

30°C

35,90€
106166808
(zils; 220x240 cm)
200x200 cm sega un

Divvietīgs divi 50x70 cm spilveni
komplekts

100% poliesteris

67 169 071
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Māja un sadzīve
Sega un spilvens Natura
Gan spilvena, gan segas pārklājs izgatavots no 100%
organiskās kokvilnas.Pildīti ar elastīgām Welsleep®
mikrošķiedrām, kas ilgi saglabā apjomu.
Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra Natura segai
nodrošina gaisa caurlaidību, un ir ieteicama cilvēkiem,
kuri naktīs pastiprināti svīst. Šī sega ir lieliska izvēle
ikvienam, kuram patīk pufīgas segas.

Spilvens Natura
50 x 70 cm
Sega Natura
140 x 200 cm
Sega Natura

40°C

200 x 200 cm

24,90 €
106135153

64,90 €
106135154

84,90 €
106135152

Sega Bamboo

Sega Air

Patīkami mīksta un mitrumu lieliski absorbējoša
sega, kas pildīta ar bambusa šķiedrām un pilnīgajām
Wellsleep® Advanced mikrošķiedrām. Bambusa
šķiedrām piemīt ļoti augsta spēja absorbēt mitrumu.

Sega apvieno materiālus, kas nodrošina daudzveidīgas
priekšrocības. Sastāvs:

Wellsleep® Advanced mikrošķiedras piešķir segai
papildu apjomu.

79,90 €

140 x 200 cm

99,90 €

140 x 200 cm

102673911

102673910

1. Tencel® - cilvēka radīta šķiedra, kas izstrādāta no
100% dabiskas celulozes
2. Kokvilna – 100% dabiskas šķiedras
3. Wellsleep® uzlabotā mikrošķiedra
4. Celliant® – Inovatīva auduma tehnoloģija
5. AirX System® – nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju

Klasiskais spilvens Bamboo
Neparastais vieglums un spēja absorbēt mitrumu.
• Tā sastāvā ir bambusa šķiedras, kam ir antibakteriālās
īpašības
• Wellsleep® mikrošķiedras piešķir spilvenam apjomu un
nodrošina ērtu, atjaunojošu miegu.

39,90 €

50 x 70 cm

102673912

40°C
elpojošs

60°C
elpojošs

10
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no

99,90 €

106006443 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

Dormeo – labākam miegam
Dūnām līdzīgs
mikrošķiedras
pildījums

40°C

Platinum sega ir viegla un gaisīga. Īpašā plānā dūnu
Wellsleep® šķiedra garantē papildu mīkstumu un
daudzslāņu komfortu.

50 x 70 cm

Segas un spilvena
komplekts Platinum
Vienvietīgs
komplekts

100,00 €

Divvietīgs
komplekts

106123198

Sildošā pildījuma šķiedra absorbē mitrumu un silda,
nodrošinot izcilu siltuma izplatīšanu un gaisa cirkulāciju.

140,00 €
106123199

Klasiskais spilvens Platinum pildīts ar Wellsleep®
pildījumu, kas ir ārkārtīgi maigs un sniedz piemērotu
atbalstu galvai un kaklam, Izmantotie materiāli ir elpojoši
un nodrošinās maksimālu komfortu dienās un naktīs.

Pieejamas šīs
kolekcijas plānās
un biezās segas!

Sega Aloe Vera

Sega Sjena

Pildīta ar mīkstajām, elastīgām Wellsleep®
mikrošķiedrām.

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

Tā ir ļoti viegla, bet tajā pašā laikā sniedz patīkamu
siltumu. Nodrošināta ar gaisa caurlaidību, novēršot
pastiprinātu svīšanu.
Dubultā sega Aloe Vera

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

49,90 €

64,90 €

106039103
106039105
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)

69,90 €

89,90 €

106039108
106039110
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)

Vasaras sega Aloe Vera

44,90 €

59,90 €

106039107
106039106
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)
60°C
Dubultā sega

Vasaras sega

elpojošs

4 sezonu sega Sjena

49,90 €

64,90 €

101796467
101796468
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)

59,90 €

79,90 €

101796469
101796470
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)

Vasaras sega Sjena

49,90 €

59,90 €

101862213
101862212
(140 x 200 cm) (200 x 200 cm)

60°C
Vasaras sega

elpojošs

67 169 071
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Spilvens Air Smart Duo
Anatomiskais un klasiskais spilvens vienā.
Klasiskais pildījums vienā pusē vai ergonomiskais Octaspring® rullītis otrā
pusē. Augstas kvalitātes materiāli ar iestrādātu AirX® sistēma spilvena
sānos – lieliska gaisa caurlaidība. CleanEffect® tehnoloģija, kas garantē
aizsardzību no baktērijām un putekļu ērcītēm.

Īpašs atbalsts
noņem saspringumu
kakla daļā

IETAUPI

20 €

Piemērots visiem
gulētāju tipiem.

44,90 €
29,90 €
40 x 60 cm

105942683

elpojošs

Klasiskais spilvens Sjena
Spilvena sastāvā ir Wellsleep® advancētā mikrošķiedra.
Unikālajā spilvena struktūrā ir gaisa kabatas, kas sniedz
spilvenam papildu apjomu. Spilvenu var mazgāt
veļasmašīnā.

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

50 x 70 cm

24,90 €
101796466

29,90 €

2 klasisko spilvenu
komplekts Sjena

44,90 €

106039104

60°C

50 x 70 cm

100962941

Klasiskais spilvens ar
eikalipta šķiedrām

elpojošs

Anatomiskais spilvens
Aloe Vera
2 nodalījumi, kas atšķiras pēc cietības, ir pildīti
ar mīkstajām Wellsleep® šķiedrām. Pārvalks
ir izgatavots no Softdream® šķiedrām un ir
bagātināts ar Aloe Vera.

IETAUPI

10 €
40°C

39,90 €
29,90 €
105922914

12

elpojošs

50 x 70 cm

www.dormeo.lv

34,90 €
106039109

50 x 70 cm

60°C
elpojošs

Dormeo – labākam miegam

Anatomiskais spilvens
Memosan
Izgatavots no 100% Memory putām. Spilvens palīdz
atbrīvoties no stīvuma un sāpēm mugurā.

Anatomiskie spilveni Sjena

IETAUPI

35 €

Komplektā: 2 gab.
Anatomiskais spilvens Sjena ir pareizā izvēle tiem,
kuriem patīk gulēt uz anatomiskas formas spilveniem.
Sniedz pareizu balstu kaklam un galvai. Nodrošina
lielisku atpūtu un kvalitatīvu miegu.

44,90 €

30 x 50 cm

100962940

59,90 €
24,90 €
100260799

Gultas veļas komplekts Hero
Hero
gultas veļa

Izsmalcināta 100% kokvilnas satīna gultas veļa no jaunās
kolekcijas ar Silvadur™ pārklājumu, kas paildzina gultas
veļas augstās kvalitātes auduma lielisko izskatu.

30 x 50 cm

JAUNUMS!

100%

Iegādājies pieskaņotu pledu Hero
40°C

Kokvilnas
satīns

no

34,90€

44,90€
Divvietīgs
komplekts

Vienvietīgs
komplekts
Zila 106146463
Violeta 106146460

Vienvietīgs
komplekts

19,90 €*

106166804
(zils; 140x200 cm)

Zila 106146461
Violeta 106146462

140x200 cm segas
pārvalks un viena
50x70 cm spilvendrāna

skat. 9. lpp

200x200 cm segas

Divvietīgs pārvalks un divas 50x70 cm
komplekts

spilvendrānas

67 169 071
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Gultas veļas komplekts
Bubbles

JAUNUMS!

Dormeo gultas veļas komplekts Bubbles izgatavots no
100% kokvilnas. Audums ir apstrādāts, lai nodrošinātu
vienkāršāku kopšanu. Tā pievilcīgais dizains, ir
izstrādāts dzīvīgās krāsu kombinācijās ar jautru burbuļu
dizainu. Bērni katru dienu var klāt gultu kādā no četriem
veidiem.
40°C

24,90 €

100%

106151795 Zaļa
106151802 Rozā

Gultas veļas komplekts
Wintertime

40°C

Vienvietīgs
komplekts

49,90 €

40°C

100%

Zila 106108025
Violeta 106108020
Pelēka 106108021

100%

Šai sezonai tik ļoti aktuāls dizains ienesīs svaigas un
nomierinošas vēsmas Tavā guļamistabā. Divu krāsu
kombinācija, kvalitatīvais materiāls un apdare ap
spilvendrānas un segas pārvalka malām, padara šo
komplektu patiesi pievilcīgu.
Kokvilnas
satīns

Divvietīgs
komplekts

69,90 €

Zila 106108019
Violeta 106108024
Pelēka 106108026

100%

Gultas veļas komplekts
My Deer

Gultas veļas komplekts
Clouds

Divu krāsu kombinācija un ļoti patīkams, persika faktūrai
līdzīgs materiāls no 100 % kokvilnas.

Vienvietīgs gultas veļas komplekts no 100% kokvilnas ar
persikam līdzīgu auduma tekstūru.
2 krāsu kombinācijas:

Vienvietīgs
komplekts

29,90 €

14

Zila 106108011
Bēša 106108014

Divvietīgs
komplekts

39,90 €

www.dormeo.lv

Zila 106108016
Bēša 106108017

24,90 €

106127548 Zaļa
106127549 Bēša
106127547 Rozā

Dormeo – labākam miegam

Gultas veļas komplekts Mix&Match
Radīts no tīra kokvilnas satīna, radot gaumīgu svaiguma sajūtu. Tas ir izcili maigs
un patīkams pieskārienam. Šis gultas veļas komplekts sniegs komforta un šarma
pieskārienu Jūsu mājoklim. Turklāt, tas ir mazgājams veļas mazgājamā mašīnā un
viegli kopjams.

JAUNUMS!

• 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

Vienvietīgs
komplekts
Tirkīza 106153201
Dzeltena 106153202
Pelēka 106153192
Violeta 106153197

34,90 €

Tirkīza 106153196
Dzeltena 106153199
Pelēka 106153203
Violeta 106153198

44,90 €

40°C

100%

Divvietīgs
komplekts
Kokvilnas
satīns

Palags ar gumiju
Mix&Match

Spilvendrānas Mix&Match

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

• 100% kokvilnas satīns, kas ir maigs un patīkams pieskārienam
• Iespēja kombinēt dzīvespriecīgās spilvendrānu krāsas, lai
pieskaņotu tās guļamistabas interjeram
• Aploksnes veida aizdare
Kokvilnas
• Pieejamas 4 krāsu kombinācijās
40°C
satīns
• Mazgājamas veļas mazgājamā mašīnā
un ir viegli kopjamas

40°C

100%

Šis palags ar gumiju ir piemērots jebkuram līdz
30 cm augstam matracim. Tas sniedz neticami
maigu, patīkamu un zīdainu pieskārienu. Šis
palags nešaubīgi ienesīs Jūsu mājoklī komfortu
un šarmu.

Kokvilnas
satīns

106153183 Ziloņkaula krāsā
(120x200 cm)
*Pieejami dažādi izmēri (līdz pat 200x200 cm)
no

17,90 €*

Vienvietīgs
komplekts

140x200 cm segas
pārvalks un viena
50x70 cm spilvendrāna

100%

Komplektā: 2 gab.

9,90 €
Tirkīza 106153194
Dzeltena 106153193
Pelēka 106153204
Violeta 106153200
200x200 cm segas

Divvietīgs pārvalks un divas 50x70 cm
komplekts

spilvendrānas

50 x 70 cm

67 169 071
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Izbaudi neparasti maigu
pie skārie nu pēdām!

JAUNUMS!
Paklājs Asana
Memory putu paklājs, kas maigi ieskauj
pēdas, ideāli iederēsies dzīvojamajā
telpā, bērnistabā vai guļamistabā.

69,90 €

Ī

pē dā m

49,90 €

Dzīvojamā istaba

JAUNUMS!
Naktslampiņa 2-vienā
Patīkams nakts apgaismojums – kupols un no tā
izņemama LED spuldze, ko var lietot atsevišķi.
Darbojas uz baterijām. Pieejama 2 krāsās – piemēro
savam interjeram!
Augstums: 150 mm

IETAUPI

15 €
29,90 €
14,90 €
106084769 Rozā
106084770 Balta

16
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ms

69,90 €

103360544 Brūna
(100 x 150 cm)
103360548 Brūna
(130 x 170 cm)
104455132 Bēša
(100 x 150 cm)
104405534 Bēša
(130 x 170 cm)

š i mī k st

u n p atī k a

49,90 €

pa

s

• Paklāja apakša ir neslīdoša un notur to
cieši pie grīdas, savukārt virspuse ir no
īpaši mīksta plīša, kas ir viegli kopjama un
tā īpašības atgrūž netīrumus.
• 2 cm Memory putas paklāju padara ērtu
un ideāli pielāgojas pēdām, radot patiesu
komforta sajūtu.
• Paklāji pieejami dažādās
gaumīgās krāsās un izmēros.
2 cm

Guļamistaba

Dvielis
Mix&Match

Bērnistaba

JAUNUMS!

Dvielis Mix&Match ir maigs pieskārienam un lieliski
absorbē ūdeni Augstas kvalitātes dvielis ir izgatavots
no kokvilnas un Tencel® šķiedru kombinācijas.
Sastāvs: 30% Tencel®, 70% kokvilna
Tencel® šķiedra tiek izgatavota no eikalipta un ir
pazīstama ar to, ka ir maiga kā zīds, izturīga kā
poliesters, vēsa kā lins, silta kā vilna un absorbējošāka
pat par kokvilnu. Tā ir arī neticami maiga un ideāli
piemērota jutīgai ādai.
50 x 100 cm

70 x 140 cm

7,90 €
106153167 Ziloņkaula

12,90 €
106153168 Ziloņkaula

70%

Dormeo – labākam miegam

Kolekcija Egyptian Grand
Gultas veļas komplekts
Gultas veļas komplekts Egyptian Grand ir
izgatavots no tīra kokvilnas satīna ar greznu
luksus tekstūru un apdari ar spīdumu.
• Izsmalcināts kokvilnas satīna audums
• Segas pārvalka otrā pusē īpaši
mīksts mikroflīsa audums
• Pārvalka aizdare ar pogām

IETAUPI

15 €
Vienvietīgs
komplekts

59,90 €

Īpaši mīksts
mikroflīsa audums
pārvalka otrā pusē

Divvietīgs
komplekts

106137657
sarkana

44,90 €

69,90 €

106137661
sarkana

54,90 €

Palags ar gumiju
Egyptian Grand

Palags ar gumiju Essenso
Izgatavots no 100% kokvilnas. Piemērots
matračiem līdz 30 cm augstumam.

Kokvilnas satīna palags, kas piemērots matračiem ar
augstumu līdz 30 cm.
no

Krāsas: balta, pelēka

40°C

17,43 €

no 24,90€

no 15,90

106136561 (90x200 cm)
* pieejamie izmēri:
90x200 cm; 120x200 cm;
140x200 cm; 160x200 cm;
200x200 cm

€

106082667 (90x200 cm)
* Pieejami dažādi izmēri: 90 x 200 cm; 120 x
200 cm; 140 x 200 cm; 160 x 200 cm; 180 x
200 cm; 200 x 200 cm.

Pleds Egyptian Grand
Īpaši mīksts un silts pleds, ko var izmantot gan kā patīkamu
pledu atpūtas laikā, gan kā segu aukstās ziemas naktīs vai
kā gaumīgu gultas vai dīvāna pārklāju. Pleda viena puse ir no
sniegbalta kažokādai līdzīga materiāla, bet otra puse ir
pieskārienam patīkams audums.

69,90 €
IETAUPI

20 €

106140605 violeta
(140 x 200 cm)

49,90 €
89,90 €

106140603 violeta
(200 x 200 cm)

69,90 €
Vienvietīgs
komplekts

140x200 cm segas
pārvalks un viena
50x70 cm spilvendrāna

40°C
bēša

violeta

200x200 cm segas

Divvietīgs pārvalks un divas 50x70 cm
komplekts

spilvendrānas

67 169 071
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Apavi katrai dienai
Kā Walkmaxx apavi spēj uzlabot jūsu dzīvi?
Ir pierādīts, ka nogurums kājās, sāpes potītēs, saplaisājusi āda papēžiem ir
nepiemērotas apavu izvēles rezultāts. Un veselības problēmas spēj ierobežo pilnvērtīgu
dzīves veidu. Walkmaxx apavi, pateicoties inovatīviem dizaina risinājumiem, ar noapaļoto
zoli palīdzēs atvieglot radušās problēmas. Noapaļotā zole nodrošina
dabiskas kustības un maksimālu komfortu pastaigas laikā, mazinot
spiedienu un saspringuma sajūtu. Daudzi mūsu klienti jau ir uzlabojuši
savas dzīves kvalitāti. Aicinām arī Jūs pievienoties!

Kedas Comfort

ATLAIDE

50 %

Moderns dizains un aktuālākās
pavasara krāsas vieglam un
komfortablam solim ik dienu!
• Noapaļotā zole mazina slodzi
kājās un tonizē kāju muskuļus
• EVA papēdis zolē nodrošina
īpašu komfortu, kas ļauj
atrasties kustībā daudz ilgāku
laiku.

Noapaļotā zole

KOMFORTS
garantēts

Jaunas
krāsas!

Izmēri: 36 – 46

(sarkana, dzeltena, gaiši zaļa, tumši zaļa,
pelēka, tumši zila, melna,
zelta, sudraba, balta)
106054869
49,80 €

24,90 €

Košs pavasara
piedāvājums!

Augstās kedas Comfort

Elastīgi mokasīni Comfort 3.0

• Memory putu iekšzole pasargā pēdas un
sagādā tām patiesu komfortu
• Noapaļotā zole mazina spiedienu un
novērš saspringuma sajūtu kājās

Walkmaxx mokasīni ir vienkārši
uzvelkami apavi ar Memory putām,
kas sniedz papildu komfortu ik katrā
solī. Mokasīnu elastīgā augšējā daļa
pilnībā pielāgojas jebkurai kājas formai
un platumam. Elastīgā materiāla
dēļ jums vairs nesagādās neērtības
spiediens pēdas sānos. Maziniet
risku pēdu problēmām: sāpēs un
pietūkumu! Izcils atbalsts un komforts
jūsu kājām!

IETAUPI

25 €

memory
PUTAS

59,90 €
34,90 €
106098146 Melnas, 37. izm.
Izmēri: 37 – 46

(melna, tumši zila, vīna krāsa)
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SIEVIEŠU

VĪRIEŠU

39,90 €
IETAUPI

5€

34,90 €
106144259 Melnas, 37. izm.
Izmēri: 37 – 42

(melna, tumši zila)

memory
PUTAS

Elastīgi

Apavi ikdienai un svētkiem
SALĪDZINĀJUMS: PĒDAS NOSPIEDUMS

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

Parastie apavi
ar plakano zoli

Parasti apavi

Padodas platumā

Spiediena
punkti

Elastīga
daļa

Walkmaxx apavi
ar noapaļoto zoli

Koncentrēti
spiediena
punkti

Izlīdzināts
spiediens

Zempapēžu laiviņas
Comfort Elegant 3.0

Izsmalcināts komforts
vieglam solim!

Atklāj jauna līmeņa konfortu! Tavi mīļākie apavi ir
atgriezušies ar jaunu un unikālu dizianu, kas perfekti der
jebkurai pēdas formai.
• Jauns perforēts materiāls papildus svaigumam;
• Noapaļota zole nodrošina dabiskas kustības un maksimālu
komfortu;
• Memory putas zolē sniedz īpaši patīkamas sajūtas;
• Mīkstā ārzole pasargā no trieciena.

Elastīga apdare izcili
pieguļ!

-20%

memory
PUTAS

Izmēri: 36 – 42

49,90 €

39,90 €

106144321 Melnas, 36. izm.

Modernas sudraba

Stilīgas zelta

Zempapēžu laiviņas
Comfort Sporty 3.0

Sieviešu mokasīni
Comfort
memory
PUTAS

49,90 €
44,90 €

106144397 Melnas, 36. izm.
Izmēri: 36 – 42

Nodrošina kājām makismālu
komfortu ar memory putu
iekšzoli un noapaļoto zoli

memory
PUTAS

Elastīgi

IETAUPI

5€

Elegantas melnas

(melna, zila, zelta, sudraba)

54,90 €
IETAUPI

5€

49,90 €
106053892 Melnas, 37. izm.
Izmēri: 37 – 42

(pelēka, rozā)

67 169 071
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Bezvadu gludeklis Supreme
Neierobežota brīvība, gludinot veļu ar jaudīgu bezvadu gludekli!
Audumu nepieraujoša keramiska virsma un gludekļa forma
ļauj piekļūt apģērba grūtāk izgludināmām vietām.
Ideāli paredzēts sausai un mitrai gludināšanai,
ir izsmidzinātāja funkcija, kas atvieglo sausa
apģērba izgludināšanu.
Īpaša priekšrocība – iespējams
gludināt ar tvaiku
vertikālā pozīcijā.
2200 W

-38%
79,90 €
49,90 €

• Aizsardzība pret aizkaļķošanos
• Pašattīrīšanās funkcija • Automātiskā izslēgšanās funkcija

106130488

Vertikāla tvaika
gludināšanas sistēma

Iekštelpu sildītājs Handy
Heater
Sildītājs ir kompakts, bet
jaudīgs keramisks sildelements,
kas rada siltumu, neaizņemot
daudz vietas.

800 W
Vertikāla gludināšana –
nav nepieciešams izmantot
gludekli! Izlīdzina
saburzījumus, atbrīvo no
putekļiem un baktērijām
no visa veida audumiem.
Tīra un dezinficē arī
mēbeles.

IETAUPI

10 €

29,90 €
19,90 €
106053887
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• Iespraužams tieši sienā (bez
vadiem)
• Regulējams termostats
amplitūdā no 15 līdz 32 ˚C
• 12 h iestatāms taimeris
• 2 sildīšanas ātrumi
• Digitāls LED displejs
• Automātiska izslēgšanās
• Īpaši zemas darbināšanas
izmaksas: vien daži centi dienā

IETAUPI

10 €

29,90 €

19,90 €
106049037

Atliek tikai
iespraust
kontaktligzdā
un izbaudiet
siltumu!

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Tvaika gludeklis
Steam’n’Go

TV
HĪTS

Inovatīvs tvaika gludeklis
lietošanai mājās vai ceļojumā.
Kompakts un pārnēsājams, bet
tik pat efektīvs
kā lielie gludekļi!
Piemērots visiem audumiem:
zīds, trikotāža, lins, sequins,
kokvilna, vilna.
50/60 Hz; 1000 W

ROTĒJOŠS ROKTURIS

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

DĀVANA

TIKAI 106102979
19,90€

JAUDĪGS

Gludina, dezinfic ē
un tīra !

Veļas žāvētājs
Elektriskais veļas žāvētājs ir ļoti viegls, jo ražots no kompakta
alumīnija rāmja, kas, var noturēt līdz 10 kg smagu audumu.
Tā lietošana ir vienkārša, pateicoties taimera iestatījumiem un
automātiskās izslēgšanās funkcijai, kas kontrolē laiku.
Šim Rovus elektriskajam veļas žāvētājam ir universāls 2-vienā
dizains, lai Jūs to varētu lietot kā pārvietojamu atsevišķi stāvošu
ierīci, vai arī piemontēt to pie sienas, lai maksimāli atbrīvotu telpu.

IETAUPI

30 €

99,90 €
69,90 €
106133188

90x53,5x36 cm
50 Hz; 100 W

Elektriskais
drēbju žāvētājs
• Pateicoties 20 apsildāmajiem
pakaramajiem, drēbju žāvēšana ir
ātra un vienkārša.
• Iestatot žāvētāju nepieciešamajā
režīmā – 2 vai 4 stundu darbības
laikam – drēbju žāvēšana noris
automātiski un nav jāsatraucas par
ierīces izslēgšanu.

Ne atkarība no
laika apstāk ļie m!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Salocīts tikai
8 cm plats

Izmērs atvērtā veidā:
71 x 67 x 108 cm.

-30%

149,90 €
119,90 €

Fiksācija ar
līplentu

106066643

67 169 071
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-50%
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Visiem Biotos
līdzekļiem atlaides
līdz -50%.

Ā

DRĪB
SPO nes AS
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mē
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Māja un sadzīve

KT

ĒRIJA

ŽOTS

ETUV

Ā

S

Piemērots visai ģimenei,
neizraisa alerģiskas reakcijas
vai kairinājumu.

Vannas
istabas
tīrīšanas
līdzeklis
500 ml
103894930

Trauku
mazgāšanas
līdzeklis
500 ml
103894928

5,90 €

2,90 €

tikai

Universāls
tīrīšanas
līdzeklis
grīdām
900 ml
103894929

Veļas
mazgāšanas
līdzeklis
1500 ml
105949312
14,90 €

4,13 €

tikai

4,90 €

7,45 €

tikai

Dažādu
virsmu
tīrīšanas
līdzeklis
500 ml
103894931
5,90 €

3,43 €

tikai

Tualetes
tīrīšanas
līdzeklis
750 ml
103894926

Universālās
tīrīšanas
lupatiņas, 2 gab.

5,90 €

4,13 €

tikai

4,13 €

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.

3,90 €

106151134

Birste ar skalošanas
funkciju Broom Jet

2 ierīces kaitēkļu
atbaidīšanai Pest Repeller

Slauka, berž un mazgā

Inovatīvs sasniegums cīņā pret kaitēkļiem. Tā pārraida
nekaitīgu signālu, kas aizbiedē prusakus, žurkas,
mušas, odus un citus kaitēkļus.

1. Spēcīga
mazgāšana ar birsti
un ūdens spiedienu

• komplektā 2 ierīces
• nekaitīga cilvēkiem
• nav jālieto
ķimikālijas
• ērta lietošana

2. Stiklotu virsmu
mazgāšana ar
gumijotu birstes pusi
3. Berzšana un
netīrumu notraukšana
no grūti tīrāmām
virsmām

1+1
Komplektā
2 uzgaļi ūdens
izsmidzināšanai

DRĪB
SPO nes AS
is
mē

Teleskopisks
kāts

-50%
29,90 €

pievienojams
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14,95 €

24,90 €
106082027

105932872

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Tvaika birste 3-vienā
Magic Steamer
Šī tik ļoti jaudīgā un universālā tvaika slota pilnībā nodrošina
visaptverošu mājas uzkopšanu. Slota tīra ar ūdens tvaiku, kas
var sasniegt līdz pat 200°C, un nodrošina nepārtrauktu tā padevi
uzkopšanas laikā. Slota ne tikai dziļi tīra un kopj, bet arī iznīcina
baktērijas ekoloģiskā veidā bez ķimikālijām. Rotējošais uzgalis
tīra visas grūti aizsniedzamās vietas zem mēbelēm.

Tīra tvaika spēks!

Gudrā tvaika kontrole: 3 veidu temperatūras režīmi (zems, vidējs, augsts)
dažādas tīrīšanas intensitātei; 3 veidu tvaika darbības režīmi (120°C, 150°C,
200°C) dažādu virsmu tīrīšanai.
Izmanto tikai parastu ūdeni, nav nepieciešami ķīmiski tīrīšanas līdzekļi.
Piemērota jebkuram grīdas segumam – koka grīdas, flīzes, linolejs un paklāji.

Dažādiem grīdas
segumiem

Virtuves virsmu
un plīts kopšanai

Stikla
virsmām

Noņemama ierīces daļa
tīrīšanai ar rokām

214,90 €

-26%

Jautā par papildu aksesuāru
komplektu:

159,90 €
106099510

uzgalis paklāju kopšanai, 2 mikrošķiedras
lupatiņas, plastikas birste noņemamajai ierīcei.

Bezvadu elektriskā
birste Easy Sweeper

Piekļūšana grūti
sasniedzamās
vietās

Viegls un patiesi parocīgs
uzkopšanas veids!

Vieglākais veids, kā
uzkopt grīdu !

Ātri un efektīvi savāc netīrumus,
spalvas, smiltis, pat stikla šķembas no
cietas grīdas virsmas vai paklāja.
• Uzlādējams – ar stundu ilgu darbības
laiku
• Teleskopisks kāts
• Rotējošs uzgalis vieglai manevrēšanai
• Noņemami un notīrāmi birstes sari,
lai katra reize būtu ideāla kopšanai
39,90 €
tikai

19,95 €

106102980

ĪBAS
ODR
SP ēnesis
m

Komplektā statiskā
putekļu slotiņa

360°

-50%

Lietošana bez
kāta dažādu
virsmu
tīrīšanai

Iemontēts LED
apgaismojums perfektai
redzamībai

67 169 071
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Māja un sadzīve
DRĪB
SPO nes AS
is
mē

i
r
a
s
ava
p
d
i
Ie la ās!
māj
līdz pat

-50%
Visiem Biotos līdzekļiem
atlaides līdz -50%.
Cenas sākot no 2,90 €.
Vairāk info skatīt 22. lpp.

JAUNUMS!
Birste grīdas mazgāšanai
ar smidzinātāju
Birste ar 360 ° rotējošu uzgali palīdzēs
sasniegt visas putekļainās un grūti
sasniedzamās vietas.
Vienkārši uzpildiet birstes tvertni ar ūdeni vai
mazgāšanas līdzekli, izsmidziniet to un veiciet
mitro uzkopšanu.
• Nav nepieciešama elektrība, kompakta,
izturīga un viegla
• Noņemams rokturis vienkāršai uzglabāšanai
• Visa veida cieto grīdas segumu uzkopšanai –
laminātam, linolejam, flīzēm, marmora grīdām.

*pieejamās krāsas: zaļa, balta un rozā

Birste Turbo Tiger
Šīs birstes lieliskās darbības princips
slēpjas tās rotējošo slotiņu darbībā.
• Birstes uzgalis ir rotējošs 360°, kas
padara birsti par viegli manevrējamu un
uzkopšanu par tīru baudu!
• Birste savāc dažādus netīrumus: izbirušu
kafiju vai cukuru, dzīvnieku spalvas,
dažādus gružus.

-50%

1

3

2

trīskārša turbo slaucīšana

Pilna cena:

tikai

2990 €

1495€

-50%

106147539
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Pilna cena:

tikai

Birsti
ir viegli
uzglabāt,
jo kāts ir
sadalāms

2980 €

1490€

106114136

Vairāk preces meklēt visos Top Shop un
DORMEO HOME veikalos, internetā www.top-shop.lv

līdz pat

-70%

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Atlaides visām
mājas uzkopšanas
precēm

līdz

-50%
JAUNUMS!
Logu tīrīšanas ierīce
Window Magic
Smidzina, tīra un uzsūc!
• Lieliskais uzsūkšanas un smidzināšanas
funkciju apvienojums, platais un izturīgais
tīrīšanas uzgalis, kā arī visaptverošā
sūkšanas spēja nodrošina nevainojamu
tīrību bez svītrām un notecēšanas.
• Tīrīšana nekad nav bijusi tik viegla un
aizraujoša!

Ierīce virsmu tīrīšanai ar
rotējošiem uzgaļiem
Dirt Buster
Darbojas ar baterijām līdz pat 60 minūtēm kopš
uzlādēšanas. Parocīgi lietot virtuvē, vannas istabā,
tīrot grūti aizsniedzamas vietas.
Labs palīgs, tīrot ārējās mājas sienas,
auto virsbūvi vai grilu.

Ūdens trauks
precīzai dozēšanai
iekļauts komplektā

Teleskopisks
kāts

Pilna cena:

tikai

3980 €

2195€

-45%

106080411

Iepērcies no 24.-25. lpp. vismaz 55 EUR
vērtībā un saņem DĀVANĀ Biotos
Dažādu virsmu tīrīšanas līdzekli 500 ml

Pilna cena:

-50%

tikai

4980 €

2490€

106151130

67 169 071
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JAUNUMS!
Dīvāna pārklājs
Elegants, divpusējs dīvāna pārklājs 2
krāsu kombinācijās ir izturīgs pret ūdeni
un traipiem un neitralizē izlietus dzērienus.
Tas ir izgatavots no īpaši maiga auduma
un ir patīkams pieskārienam, mazgājams
veļas mašīnā un viegli kopjams. Dīvāna
pārklāja aizmugurē ir iestrādāta stingra
stiprinājuma lence, kas to stabili notur vietā.

uru
k
b
e
j
o
m
s
Izgai
u!
tumšu viet

Komplektā
2 gab.

Krēsla
pārklājs

Pārklājs
dīvānam

Pārklājs
dīvānam

57cm x 177cm

ar 2 sēdvietām
115cm x 177cm

ar 3 sēdvietām
170cm x 177cm

29,90 €

34,90 €

106156114
krēmkrāsa/espresso
106156119
pelēks/melns

106156118
krēmkrāsa/espresso
106156116
pelēks/melns

39,90 €
106156115
krēmkrāsa/espresso
106156117
pelēks/melns

JAUNUMS!
Pašlīmējošs
silikona krūšturis
Laura Amatti pašlīmējošais silikona
krūšturis ir ideāli piemērots valkāšanai
zem ikviena apģērba Jūsu garderobē.
Tas ir īpaši nemanāms zem apģērba, un
tā bezšuvju bļodiņas izskatās dabiski un
sniedz atbalstu, pacēlumu un formu.
Laura Amatti pašlīmējošo krūšturi ir pavisam viegli lietot:
uzlieciet to uz tīras un sausas ādas un stingri savelciet
aukliņas, lai sasniegto vēlamo atbalsta pakāpi. Krūštura
noslēpums ir silikons bļodiņu iekšpusē, kas pielīp Jūsu ādai,
noturot krūšturi vietā visas dienas garumā. Pēc krūštura
noņemšanas, vienkārši noskalojiet silikonu aukstā ūdenī,
nožāvējiet un izmantojiet no jauna. Laura Amatti pašlīmējošo
silikona krūšturi iespējams izmantot līdz pat 50 reizēm!

TIKAI
14,90€

Laura Amatti pašlīmējošais
silikona krūšturis pieejams
miesas krāsā; bļodiņu izmēri
106158005, izmērs A. no A līdz D.
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Bezvadu gaismeklis
ar slēdzi Super Bright Switch

TIKAI
14,90€
106133059

Pārnēsājams LED gaismeklis ar 3
dažādiem piestiprinājuma veidiem:
pakarinot pie sienas uz naglas (iemontēti
caurumi), pielīmējot ar līmlenti vai
piestiprinot ar magnētu (atrodas gaismekļa
otrā pusē). Darbojas ar baterijām (nav
iekļautas komplektā).

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Videoreģistrators
HD Mirror

JAUNUMS!

vi
Pasargā se o!
t
un savu au

Jauna un nepārspējama
atpakaļskata spoguļa kamera, kas
ļauj jums pasargāt sevi un augstas
izšķirtspējas video formātā iemūžināt
visu, kas notiek uz ceļa.
Piedāvā pilnu HD 720P video, 350°
rotāciju, kustības detekciju, attēlu
režīmu, nakts režīmu, automātisko
ieslēgšanos pie aizdedzes ieslēgšanas,
laika un datuma norādīšanu pēc izvēles,
nepārtrauktās ierakstīšanas iespēju un
pielāgošanos gaismai.
HD kamera Mirror Cam ir ērti
piestiprināma jūsu atpakaļskata
spogulim dažu sekunžu laikā un
automātiski ieraksta gan audio, gan
video par visu, kas notiek, kamēr
braucat.
Tai ir iebūvēts 2,5 collu LCD
transparents video displejs un integrēts
uzlādējams akumulators ar komplektā
ietilpstošu automašīnas lādētāju

DĀVANA
8 GB Micro SD
karte

49,95 €
106011083

Palielināmo
stiklu brilles
Zoom Vision
Saskati sīkas lietas LABĀK un
DZIDRĀK!
Palielināmo stiklu brilles spēj
uzlabot redzamību par 160%. Tās
ļauj saredzēt sīkus priekšmetus un
lasīt mazā drukā. Pateicoties tam,
ka palielināmo stiklu īpašības ir
apvienotas ar brillēm, ir iespējams
ērti darboties ar abām rokām un nav
sevi jāapgrūtina ar lupas turēšanu.
Brilles izgatavotas pārdomāti optiskās lēcas no kvalitatīva stikla,
tās labi pieguļ pie deguna un neslīd
nost, briļļu kātiņi ir viegli lokāmi
un elastīgi. Brilles paredzētas kā
sievietēm,
tā vīriešiem.

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

www.top-shop.lv

uzlabo redzamību
par 160%
TIKAI
19,90€
106105753

+
67 169 071
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Veselība, skaistums un sports
Soļošanas
steperis
Nordic 2in1

Trenažieris
Twist&Shape
Lieliskam kardio treniņam
un patīkamam sportam!

Trenažieris, kas vienlaicīgi
trenē ķermeņa augšdaļu un
apakšdaļu.

Fitnesa rīks, ar kā palīdzību
var trenēt visu ķermeni.

Monitors, kas iestrādāts trenažierī,
mērīs Tavas aktivitātes un
sadedzinātās kalorijas. Trenažiera
pedāļi ir pārklāti ar neslīdošu
materiālu, Intensitāti nosaki Tu
pats – regulējot soļošanas ātrumu
ar rokturiem.

Rotējoša plāksne palīdz
nostiprināt vēderpresi, plecu,
roku, sēžas un kāju muskuļus.
Manāmus rezultātus
pamanīsiet jau pēc dažām
nedēļām!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

129,90 €

119,90 €
106064237

105991968

Elektroimpulsu vēderpreses
trenažieris 6ABS Shaper
Piemērots gan sievietēm, gan vīriešiem - parocīga un droša
bezvadu tehnoloģija
Izmantojiet unikālo elektroimpulsu vēderpreses trenažieri, lai:
• tonizētu vēdera muskuļus pievilcīgas sešpakas iegūšanai, lietojot to
vien 20 minūtes dienā
• papildinātu vēdera muskuļu trenēšanas un stiprināšanas programmu
• kombinētu muskuļu treniņu ar reģenerāciju
• sasniegtu labākus rezultātus kombinācijā ar treniņu
• izbaudītu relaksējošu masāžu
29,90 €

14,95 €

106049428

Kombinācijā
ar fiziskajām
aktivitātēm – vēl
iespaidīgāki
panākumi!

24,90 €

12,45 €

ATLAIDE

50 %

Pe rfekta vēde rpre se
tik ai 20 minūtē s*

106049433

Elektroimpulsu ķermeņa trenažieris Bodyshaper
Atsevišķu ķermeņa muskuļu grupu trenēšanai – var lietot uz
rokām, kājām, muguras, vēdera, sēžamvietas.
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*Iegūsti perfektu vēderpresi, trenējoties tikai
20 minūtes dienā.

Skaistumam un labsajūtai!

JAUNUMS!

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
79,90 €

54,90 €

106156720

IETAUPI

25 €
8

vienā

JAUNUMS!

JAUNUMS!

Velotrenažieris
X-Bike Focus S1

Daudzfunkcionāls
trenažieris Gym Toner Pro

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

Vienkārša metode, kā mājas apstākļos panākt
vēlamo ķermeņa izskatu!

• 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

• Sadedzina liekās kalorijas
• Veido un tonizē ķermeni
• Stiprina visas muskuļu grupas
• Aizņem maz vietu un ir ērti transportējams

IETAUPI

50 €
149,90 €

99,90 €

39,90 €

103678448

106153021

67 169 071
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par
Aizmirsti ēm!
āp
muguras s
Josta muguras atbalstam Biofeedback
Muguras jostas darbība ir klīniski pārbaudīta kā iedarbīga metode muguras
sāpju mazināšanai. Lietojot šo jostu, muguras muskuļi tiek stimulēti tā, lai
mugura ieņemtu ķermenim dabisku pozu.
Josta novērtēta atzinīgi, lai:
• Novērstu muguras muskuļu
bojājumus
• Atbalstītu mugurkaulu un
koriģētu stāju
• Mazinātu diskomfortu, kas
radies muguras sāpju rezultātā

Ērti uzliekama
un nēsājama

29,90 €
106142812

Pedikīra ierīce
Wellneo Extreme

Masāžas čības
Reflex

Padariet raupjos papēžus gludus
un maigus dažu sekunžu laikā!

• Atbrīvo no saspringuma un
noguruma kājās
• Uzlabo asinsriti
• Mazina muskuļu spriedzi
plecos, viduklī un locītavās
• Relaksācija prātam un
ķermenim jebkurā vietā
un laikā

• Ātri un efektīgi noņem
raupjo, atmirušo
ādu uz papēžiem un
pirkstiem
• Pretstatā citām
ierīcēm ar darbību
2000 RPM šīs
ierīces apgriezieni ir
ievērojami lielāki –
3500 RPM
• Divi dažādi maināmie
uzgaļi vieglai un
padziļinātai ādas
kopšanai

ATLAIDE

50 %
29,80 €

14,90 €

106125172
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Var lietot arī
dušā!

IETAUPI

15 €
39,90 €
24,90 €
106080403 (S/M); 106086144 (L, XL)

Skaistumam un labsajūtai!

JAUNUMS!

k
Matu izkrišanadētie
ļā
apturēta 12 ne s

VELFORM toniks
matu stiprināšanai un
augšanas veicināšanai

ATLAIDE

30 %
49,90 €

34,90 €

Atgūstiet skaistus matus!
Toniks efektīvi
stiprina matus un
uzlabo to augšanu.
Matu atjaunotāja
iedarbība ir
balstīta uz augu
ekstraktiem,
kuri nodrošinās
ievērojamus
rezultātus jau
dažu nedēļu laikā.

90
%
efektīvs

1+ 1

Pirms

106072408

Medicīniska ierīce
Elmag Exclusive II
Šīs medicīniskās ierīces
pielietojuma darbības princips ir
labvēlīga elektromagnētisko lauku
izmantošana, kas pozitīvi iedarbojas
uz audiem šūnu līmenī. Stimulē
šūnu atjaunošanos, izmantojot
elektromagnētisku enerģiju

Klīniski

PĀRBAUDĪTS

Pēc

Bez

blakusefektiem

Ierīces darbības frekvences
diapazons ir no 2 līdz
23.49 Hz, tai ir 10 dažādas
programmas.

• 5-10 dažādas frekvences vienā ierīcē
• Biomagnētiskā ārstēšanas metode –
100% dabīga un droša

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Lietojot šo ierīci, mazināsiet:

-25%
179,90 €
tikai

134,90 €

105860269

Komplektā ietilpst
3 stiprinājuma jostas
(31 cm; 46 cm; 105 cm)

• migrēnas radītas galvassāpes;
• sāpes sakarā ar deģeneratīvām pārmaiņām
mugurkaulā un locītavās;
• muguras, elkoņu, ceļu, plaukstas locītavas un
plecu zonas sāpes;
• kakla skriemeļu, krūšu skriemeļu sāpes;
• ekaisuma vai reimatiskas sāpes, artrītu;
• lūzumu, izmežģījumu, samežģījumu, sporta
ievainojumu, sastiepumu sāpes;
• stresu, baiļu sajūtu un satraukumu.

67 169 071
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Veselība, skaistums un sports
Šiatsu pēdu
masāžas ierīce
3-vienā
Ko pozitīvu paveic šī ierīce?
• Kāju sildītājs, kas uzlabo asinsriti
• Mazina diskomfortu un sāpes pēdās

IETAUPI

70 €
199,90 €
129,90 €
106106057

Wellneo 3D Šiatsu
masažieris ķermenim
Unikāla un neaizmirstama
3D masāža visam ķermenim!

Masāžas salons
mājās!

• 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

IETAUPI

8 rotējošas
galviņas

40 €
149,90 €
109,90 €
106080409
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Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Skaistumam un labsajūtai!

Daudzfunkcionāla gaisa
masāžas ierīce

JAUNUMS!

Gaisa masāžas terapija ir jauna metode, kas izmanto
gaisa spiedienu, lai masētu ādu un muskuļus.
Gaisa masāžas terapija palīdz uzlabot ādas asins
un limfu cirkulāciju. Tā nodrošina saudzīgu un ērtu
kompresijas masāžu jūsu mājās. Tā palīdzēs, ja jums
ir problēmas ar celulītu, limfas cirkulāciju, krampjiem,
pietūkušām kājām, varikozajām vēnām, pietūkušām
rokām, muguras sāpēm, stāju vai sliktu asins cirkulāciju.
Četri vienā:
• Gaisa masāžas terapija
• Aukstuma terapija
• Karstuma terapija
• Divi vienā risinājums (kājām,
rokām... vai viduklim)

IETAUPI

100 €
199,90 €
tikai

99,90 €

106106548

Sildīšanas un masāžas ierīce 2-vienā
Komplektā ietilpst kāju masažieris un masāžas spilvens, ko ar rāvējslēdzēju
var nodalīt nost uz izmantot kā masažieri galvai, pleciem, mugurai vai kā
lielisku sildītāju – sāpju remdētāju vēderam.

lta
Relaksējoša un si!
masāža pēdām

Relaksācija nogurušām kājām
Noņem diskomfortu visam ķermenim
Uzlabo asinsriti un kopējo pašsajūtu
Īpaši mīksts, kažokādai līdzīgs audums lielākam komfortam

ATLAIDE

50 %
59,90 €

29,95 €
106100454

Pieejama arī masāžas ierīce ar Šiatsu
masāžas funkciju!

79,90 €

64,90 €

106105768

67 169 071
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Veselība, skaistums un sports
Ierīce matiņu likvidēšanai
Tweeze Premium
Ievērojami ātrāks process un
noturīgāks pozitīvais rezultāts –
bez sāpēm, ieaugušiem matiņiem
un iekaisumiem!
Noskuj matiņus, kas ir īsāki pat
par 0,5 mm. ir aprīkots ar gaismu,
kas palīdz sasniegt maksimālo
epilācijas kvalitāti. Piemērots
jebkurai ķermeņa daļai, īpaši
delikātajām un
jutīgajām zonām.

Wellneo Ierīce alerģijas
simptomu mazināšanai
Ātrs un efektīvs veids, kā mazināt
siena drudža simptomus, alerģiju pret
ziedputekšņiem un putekļiem.
Atliek tikai nospiest podziņu un diena
bez raizēm – tikai 3 minūtes dienā.
Tas ir drošs lietošanai arī bērniem.
Aizmirstiet par:
niezošu degunu un kaklu;
šķaudīšanu un klepošanu;
asarojošām acīm.

x
x
x

Klīniski

PĀRBAUDĪTS

19,90 €
ATLAIDE

50 %

atzīta

ATLAIDE

50 %

s
Vairs ne kādu ale rģija
u!
lēm
ob
pr

39,80€

106103922

Medicīniski

+

29,90€

14,95 €

106065729

Manikīra un
Make-up 13
piederumu
komplekts

KLEPUS,
ŠĶAVAS,
AIZLIKTS
DEGUNS?

Ar
aromterapiju

Manikīra ierīce
Ērti lietojama ierīce, kas tīra un kopj nagus visos
etapos – no pulēšanas līdz mirdzuma piešķiršanai.
• Labs risinājums nagiem, kas plaisā, lūzt un kuriem
pietrūkst spīduma
• Komplektā ietilpst: 3 tipu uzgaļi –
pulēšanai, noslīpēšanai un spīduma
uzlabošanai
• 2 ātrumi, pārnēsājams – darbojas ar
baterijām (nav iekļautas komplektā)

Sāls inhalators 2 vienā PLUS
Risinājums tiem cilvēkiem, kas cieš no elpošanas
traucējumiem:
• orālā inhalācija (apakšējiem elpceļiem);
• nazālā inhalācija
(augšējiem elpceļiem);
ATLAIDE
• lietošanas ilgums:
lieto 21 dienu pēc kārtas un
atkārto, kad nepieciešams.
Sālim Wellneo Sāls inhalatorā
2 vienā piemīt antiseptiskas
un detoksikācijas īpašības.

50 %

24,90€

19,90 €
106134374

34

www.liveactive.lv

12,45 €
106064771

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

JAUNUMS!

TV
HĪTS

Rotaļu trase Magic Tracks
Crash set
Top Shop rotaļu auto trase Magic Tracks - Crash Set ir uzlabots
rotaļu auto trases Magic Tracks komplekts.
Tagad vēl lielāks un labāks – izstrādāts pēc bērnu vēlmēm.
Tam pievienota vēl 1 papildu automašīna, 1 „akmens” siena,
1 „ķieģeļu” siena, 1 X trase un 6 ceļa zīmes ar 4 konusiem.
Top Shop rotaļu auto trase Magic Tracks - Crash Set ir lieliska
rotaļu auto trase, kas lokās uz augšu un uz leju, kā arī uz sāniem,
turklāt automašīnām braucot trase izgaismojas. Šī auto trase
sastāv no 200 gabaliņiem 4 neona krāsās, kas ir saliekami kopā
tādās kombinācijās, kādās vēlēsieties.

zāk,
Maksā ma
āk!
saņem vair

Policijas mašīna
106096583
Zilā mašīna
12,90 € 106096590

12,90 €

14,90 €

14,90 €

Tilts
Magic Tracks
106161533

Lifts
Magic Tracks
106154281

14,90 €
39,90€

29,90€

ATLAIDE

TIKAI

komplekts
106153017

25 %

www.top-shop.lv

Ceļa pārmija
Magic Tracks
106154280

14,90 €
Rotējoša pamatne
rotaļu automašīnai
Magic Tracks
106154282

67 169 071
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Virtuve
Produktu smalcinātājs
Brava Nicer Dicer
Grieziet un smalciniet vēl ērtāk un drošāk
• 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
• Izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda
asmeņiem un izturīgas plastmasas
• Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
29,90 €

IETAUPI

19,90 €

10 €

106114820

Samazini savu
gatavošanas laiku
uz pusi!

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

Spirālveida griezējs
dārzeņiem Brava

Ķiploku smalcinātājs
Brava 4 vienā

Dekorē salātus,
pagatavo atraktīvas
dārzeņu uzkodas –
sagriez dārzeņus
3 dažādu biezumu
spirālēs!

Pievienojiet ēdieniem un izbaudiet
ķiploku garšu bez nepatīkamā
roku aromāta pēc to rīvēšanas.
Komplektā:
• Ķiploku mizotājs
• Ķiploku smalcinātājs
• Piederums ķiploku griešanai
• Uzglabāšanas trauks ar
noslēdzošu vāku

106027861

29,90 €
105927879

Šķēlētājs Clever Cutter
Sasmalcini zaļumus tieši traukā!
• Augstākās kvalitātes
nerūsējošā tērauda
asmens;
• Drošības slēdzis,
kas neļauj griezējam
atvērties, to
uzglabājot.

106044299

TIKAI
19,90€
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TIKAI
19,90€

Citrusaugļu
sulu spiede
Utile

IETAUPI

10 €

• vienmērīga un
klusa darbība,
divi darbības
virzieni: pa labi
un pa kreisi;
• lielāks un
mazāks konusa
uzgalis dažāda
lieluma augļiem.

29,90 €
19,90 €
106081084

40 W
0,8 L TRAUKS

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Karsts ūdens
dažās sekundēs.
Jebkurā vietā.

Ūdens sildītājs

Izmantojot šos ūdens sildītājus, iegūsiet līdz pat 60°C
karstu ūdeni vien 5 sekunžu laikā. Uzstādiet sildītāju
virtuvē vai vannasistabā – tas jebkur ietaupīs laiku,
enerģiju un ūdeni, kā arī nebūs vajadzības izmantot
centrālās ūdens sildīšanas sistēmu.
Iespēja sildītāju vienkārši uzstādīt virs izlietnes ļauj ērti
novietot sildītāju pozīcijā no augšpuses, kā arī ērti piekļūt
rokturim, kas ir kustināms uz priekšu un atpakaļ, lai
varētu regulēt ūdens temperatūru.

90%

apmierinātu
klientu
IETAUPI

Vietas, kur iespējams uzstādīt:
virtuve

darba vieta

pagrabs

ceļojumu furgons

10 €
49,90 €

39,90 €
102367595

brīvdienu māja

Hermētiski noslēdzamu
trauku komplekts Brava
Pilnībā salokāmas ēdiena uzglabāšanas kārbas, kas
ne vien izskatās īpaši skaisti, bet tām piemīt unikālas
īpašības:
• Vāks pilnībā noslēdzas ar 4 aizlokāmām malām, kas
neļauj šķidrumam izkļūt ārā no trauka
• Pateicoties vāka sistēmai, ēdiena smarža saglabājas
kārbas iekšpusē un neizkļūst ārā
• Droši lietojamas saldētavā, mikroviļņu krāsnī un
trauku mazgājamā mašīnā

Universālu
JAUNUMS!
vakuuma vāku
komplekts Brava
Šos universālos vakuuma vākus ir viegli
izmantot: piespiediet uz leju, un vakuums
noslēgs produktus uz šķīvja!
• Izmantojiet tos uz pannām, bļodām, dēlīšiem,
galda virsmas... Uz ikvienas virsmas, kas ir gana
līdzena, lai veidotos vakuums.
• Var izmantot mikroviļņu krāsnī, glabāt ledusskapī
un mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

• Īpaši izturīgs materiāls, kas nedeformējas

Ietaupi līdz pat
100% hermētisks un
pilnībā noslēdzošs vāks!

ATLAIDE

20 %

24,90 €

19,90 €

106099425
(komplektā: 5 kārbas
un 5 vāki)

60%

vairāk vietas
uzglabājot!
TIKAI
14,90€
106146756

Komplektā ietilpst 2 gab.
vāciņi:25,4x6,25 cm
un 19x7,7 cm

67 169 071
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Virtuve
JAUNUMS!

Komplektā ietilpst:
• Rokas blenderis ar maināmu
rokturi
• Bļoda jaukšanai ar mērskalu
• Putojamā slotiņa
• Nerūsējošā tērauda kāts
• Kartupeļu stampa

Daudzfunkcionāls rokas
blenderis ar piederumu
komplektu Deluxe

•
•
•
•

Uzgalis rīvēšanai
Uzgalis griešanai
Mazais smalcinātājs
Lielais smalcinātājs

Ietaupiet naudu un vietu virtuvē ar kolosālo
septiņi vienā daudzfunkcionālo ierīci!
600 W

1 L TRAUKS

-45%

9 ātrumi

119,90 €
tikai

64,90 €

106135157

Virtuves kombains Deluxe
106135157

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.

-22%

199,90 €
154,90 €
106105767

1000 W motors, ko var regulēt automātiski

Jautā operatoram un papildini pamatkomplektu ar dažādiem aksesuāriem!

Lēnas gaitas sulu spiede Utile
Maksimāla augļu un dārzeņu izmantošana vērtīgo vielu iegūšanai!
Nodrošina lielāku sulas daudzumu no mazāka produktu daudzuma ar lielāku uzturvielu
saturu, jo tā nerada siltumu, kas varētu bojāt šīs uzturvielas tā, kā to dara tradicionālās
ātrās sulu spiedes.
• Klusa un maiga darbība – augļi tiek saspiesti, nevis smalcināti
• Lielāks izspiestās sulas daudzums
• 2 izvades komponenti – ne tikai sulu spiešana! Iespējams
pagatavot uzturvielām bagātus smūtijus.
200 W

-43%

1 L TRAUKS

279,90 €
159,90 €

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

105752996
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Viena ierīce lielāk
!
darbiem virtuvē
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i
Pagatavo biezen
s!
na
bez vārīša

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Olu vārīšanas ierīce Utile Egg Master Pro

Gatavo gardi un
ve se līgi!

Pagatavojiet vienlaikus pat 7 perfekti gatavas olas – mīksti, cieti vai vidēji
vārītas, kā arī pagatvojiet omletes, tvaicētus dārzeņus, rīsus, pat gaļu!
Gardi un veselīgi izdosies putras, pudiņi un augļu biezeņi. Izbaudiet iespēju
gatavot bez rūpēm — ierīce izslēdzas automātiski, tiklīdz ēdiens ir gatavs.
220–240 V, 50 H, 360 W

-50%

Vāks no
kvalitatīva
materiāla
2 nodalījumu veidne
2 olu cepšanai
Trauks tvaicēšanai
un omletes
pagatavošanai
106064600
29,80 €

Ietvars 7 olu
vārīšanai

Aizsardzība
no ēdiena
pārvārīšanas!

Jums atliek tikai pievienot ūdeni
pēc instrukcijas, un ierīce pati
aizveras un sāk gatavot!

14,90 €

Ierīce pankūku
cepšanai Utile
1. Pagatavojiet pankūku mīklu un ielejiet to
mīklas dozēšanas traukā, kas nāk dāvanā.
2. Ieslēdziet ierīci pankūku cepšanai
elektrības rozetē un sagaidiet, kad sarkanā
indikatora lampiņa nodzisīs.
3. Viegli iemērcējiet cepšanas virsmu mīklā.
4. Uzgaidiet dažas sekundes,
apgrieziet pankūku
uz otru pusi un paturiet
dažas sekundes garda plānā pankūka
ir gatava!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Produktu smalcinātājs
Brava
Var visur ņemt līdzi!
• Ar roku darbināms
smalcinātājs, ar diviem
uzgaļiem – smalcināšanai
un sajaukšanai
• Neslīdoša pamatne

9,90 €

Tilpums: 350 ml

105975623

Smalcinātājs
Clarity Pro
• Ātra un viegla smalcināšana
• Viens pieskāriens pulsācijas
pogai un sākas tūlītēja
smalcināšana
• Nerūsējoša tērauda
dubultie asmeņi
300 W

29,90 €

49,80 €

105895651

105950587

Tilpums: 1000 ml, smalcināmie
produkti nedrīkst pārsniegt 600 ml

67 169 071
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Smalcinātājblenderis
Nutribullet
Nutribullet ir smalcinātājblenderis, kas
atpazīstams ar savu unikalitāti un pozitīvo
ietekmi uz cilvēka veselību. Tas ne tikai
sasmalcina dažādus augļus un dārzeņus,
bet pat saberž sēklas, samaļ kātus un
cietas miziņas. Tas būs lielisks ikdienas
palīgs veselīgai un gardai maltītei.
Smalcinātājblenderis Nutribullet būs ideāla
dāvana gan sev , gan citiem - mammai,
tētim, sievai un vīram. Īpaši novērtēs jaunās
māmiņas, aktīva dzīvesveida piekritēji un
dzīves baudītāji.
Nutribullet ir viegli tīrāms, pēc izmēriem
mazs un kompakts – neaizņems daudz
vietas virtuvē.
Ideāli piemērots lietošanai ikvienā mājā.
Izvēlies sev piemērotāko Nutribullet!

Gatavo. Svini. Ik dienu.
40
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PASAULĒ
PIEPRASĪTA PRECE
u vien

“Nutribullet ir ļoti spēcīgs,
varētu teikt –
sievietes labākais
draugs virtuvē. Tas ir
apbrīnojams ar savu
spēku un nepārspējamību
sablenderēt lietas,
ko citiem blenderiem
neizdodas. Nutribullet
neaizņem daudz vietas,
bet tās iespējas, ko tu vari
panākt, izmantojot to, ir tik
daudzpusīgas un ikdienā
nepieciešamas.”

Iesaka Ketija
Karlsone no Rīgas
Pārvērš pulverī un sasmalcina pārtikas produktu
grūti sasmalcināmās daļas, ļaujot piekļūt vērtīgajām
uzturvielām šūnu līmenī.
sašķeļ sēklas, kātus un
cietas mizas

viegli tīrāms un neveido
nekārtību virtuvē

samazina ēdiena
gatavošanai (un arī ēšanai)
patērēto laiku

mazs un kompakts –
neaizņems daudz vietas

ī

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Kurš NUTRIBULLET smalcinātājblenderis
ir piemērots tieši Tev?

ATLAIDE

20 €

IETAUPI

IETAUPI

25 €

50 €

159,90 €

119,90 €

249,90 €

134,90 €

99,90 €

199,90 €

104730157

100896055

PRO

900 series

Pirmie soļi veselīgo ēšanas
paradumu pasaulē ģimenei.

Jaudīga ierīce aktīviem
lietotājiem.

20.000

105885554

DABA IEDVESMO

Labākais smalcinātājblenderis
savā kategorijā.

25.000

apgriezieni minūtē

30.000

apgriezieni minūtē

Jo vairāk apgriezienu minūtē

apgriezieni minūtē

JO VIENDABĪGĀKA KONSISTENCE UN ĀTRĀKS REZULTĀTS

600 W

900 W

1700 W

Kas ietilpst komplektā?
12 GAB.KOMPLEKTS

Kas ietilpst komplektā?
9 GAB.KOMPLEKTS

Kas ietilpst komplektā?
10 GAB.KOMPLEKTS

augsta
griezes
momenta
pamatne

lielā krūze
(680 ml)

augsta
griezes
momenta
pamatne

lielā
krūze
(909 ml)

augsta griezes
momenta pamatne

krusteniskais
smalcināšanas
asmens
vāciņš krūkai

malšanas
asmens

krusteniskais
smalcināšanas
asmens

krūze (511 ml) un 1
gredzenveida uzmava
ar rokturi

krūze (511 ml) un 1
gredzenveida uzmava
ar rokturi

2 vairākkārt
izmantojami vāciņi
ēdiena uzglabāšanai

kabatas uztura
ceļvedis angļu
valodā

lietotāja rokasgrāmata,
receptes un ēšanas
ieteikumu plāns 6
nedēļām latviešu un
krievu valodā

krusteniskais
smalcināšanas
asmens

krūze (511 ml) un
1 gredzenveida
uzmava
ar rokturi

vāks
līdzņemšanai
ar iemuti un
korķīti

1 vairākkārt
izmantojams vāciņš
ēdiena uzglabāšanai

lietotāja rokasgrāmata,
receptes un ēšanas
ieteikumu plāns 6 nedēļām
latviešu un krievu valodā
kabatas uztura
ceļvedis angļu
valodā

gredzenveida
uzmava

lielā
krūze
ar
rokturi
(1,3 l)

vairākkārt
izmantojams
vāciņš ēdiena
uzglabāšanai
piederums
asmens
noņemšanai

krūka
ar divdaļīgu
vāku
(1 l )

lietotāja
rokasgrāmata

lielā krūze ar
rokturi (0,9 l)

lietotāja
rokasgrāmata,
receptes
un ēšanas
ieteikumu plāns
6 nedēļām
latviešu un
krievu valodā

67 169 071
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Virtuve
Delimano Diamond Legend Deluxe komplekts

MANTA
DI

Deluxe komplekts
Dziļais katls ar cepšanas/tvaicēšanas
grozu un tvaicēšanas resti, ko ideāli
papildina caurumots vāks ērtai un
drošai ūdens noliešanai no makaroniem,
kartupeļiem vai dārzeņiem.

PĀ

Materiāls: karbonizēts tērauds;
nerūsējošais tērauds; Diamond
pārklājums; bakelīts; emalja

RK

S

Jaunais Diamond pārklājums nodrošina vēl lielāku izturību un ērtāku tīrīšanu.

LĀJUM

2 ovāli cepamtrauki – dziļāks un seklāks,
kurus iespējams izmantot gan kā divus
cepamtraukus, gan kā cepamtrauku un vāku.
Apaļā cepamā veidne dažādam pielietojumam –
cepšanai, sautēšanai gan uz plīts, gan plītskrāsnī.

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

IETAUPI

25 €

159,90 €
Komplektā: dziļais cepamtrauks: 38 x 28 x 11 cm, 6,5 l; seklais cepamtrauks:
38 x 28 x 5,5 cm, 4 l; katls: 24 cm, 4,9 l; apaļā veidne: 28 cm, 4 l; caurumots
vāks 24 cm; cepšanas/tvaicēšanas grozs un tvaicēšanas reste.

134,90 €
106074974

Virtuves cimdi
Chef

Augsta izturība, pateicoties titānam

Panna

• 2 gab. ar
neslīdošu silikonu

Ø 24 cm

9,90 €

29,90 €

106040308

106101783

Wok panna
Ø 28 cm

34,90 €
106101782

Ø 28 cm

39,90 €
106101779

Pannu-veidņu komplekts
Bake'N'Share
Komplekts ar 9 dažādiem piederumiem,
tostarp virtuves veidnēm, kas ir ar nepiedegošu
iekšējo pārklājumu, bet rokturi
pārklāti ar silikonu, kas ļauj
izņemt veidni no cepeškrāsns
ērti un droši.

IETAUPI

30 €
42

79,90 €
49,90 €

106142414

www.delimano.lv

Komplektā: apaļā veidne kūkām; 12 kēksu veidne; četrstūra
formas veidne; forma kēksam; lielā veidne; cepumu formiņas;
mīklas rullis; otiņa; iesaiņojums garda ēdiena iesaiņošanai.

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Esi šefpavārs
savā virtuvē!

Daudzfunkcionāls
katls 18 vienā
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

Jautā

IETAUPI

PAPILDU
GARANTIJA

20 €
89,90 €
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.

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Pagatavot veselīgu ēdienu
ir viegli!

Komplektā iekļauta panna ar
keramisko pārklājumu!
Pateicoties apaļajam sildelementam
un šai pannai, iespējams cept
pankūkas, neizmantojot plīti!

IETAUPI

40 €
199,90 €
159,90 €

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

gatavo kā
uz pannas

106078578

67 169 071
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Kuponi spēkā tikai veikalos!
Tikai

Iekštelpu sildītājs
Handy Heater
29,90 €

Tikai

1690 €
0

+

.
.03

12

.-

3.

.0
19

.-

-45 %

3
1.0

500 €

Pērkot jebkuru Delimano
Coppperlux pannu, Biotos
2 gab. komplekts (traukiem +
dažādām virsmām)
tikai 5 €

-45 %

3
2.0

1

Tikai
Pērkot jebkuru matraci
vai virsmatraci, pleds
2-vienā par puscenu

700 €

Pērkot Magic Tracks,
saņem X-trasi par 14,90 € un
mašīnu par 7,00 €

+

1490 €

+

.

4
1.0

-0

-50 %
.03

Tikai

.04

20

.

.04

5
.-1

02

līdz

-55 %

Kuponi nesummējas ar citiem kuponiem. Spēkā tikai veikalos.

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

JĒKABPILS
T/C SĒLIJA
Vienības iela 7
 20 007 069
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RĪGA
T/C SPICE HOME
Jaunmoku iela 13
 20 000 732

67 169 071

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Gaļas maļamā mašīna Joy
Vairāk kā tikai gaļas maļamā mašīna – ar jaudīgu 1800 W
motoru tā vienā minūtē samaļ 0,8 kg gaļas!
Viena ierīce gan maļ, gan veido desiņas. Komplektā ietilpst 3
dažādi alumīnija asmeņi maltās gaļas sagatavošanai dažādās
konsistencēs.

-28%

220-240 V
1800 W

89,90 €
64,90 €
106118320

• Augsta kvalitāte
• Klusa darbība
• Viegli kopjama
• Reversa funkcija

Digitālie virtuves svari Joy
Kompakti virtuves svari, kas darbojas bez baterijām!

JAUNUMS!

Pagrieziet ierīces jaudas pogu pāris reizes, lai svari būtu
apgādāti ar pietiekošu strāvas daudzumu, kamēr strādājat
ar tiem. Ja svarus nelietosiet apmēram 30 sekundes vai arī
strāva beigsies, tie automātiski izslēgsies.
• maksimālais svars 5 kg
• vienlaicīgi var nosvērt vairākus produktus
• automātiska izslēgšanās

5€

34,90 €
29,90 €

IETAUPI

Vē rtīgs ie guvums
virtuvē!

106153208

Jogurta pagatavošanas ierīce Joy
Vienkāršs un ātrs veids, kā mājas apstākļos
pagatavot ekoloģisku jogurtu ar savām
iemīļotajām piedevām!

JAUNUMS!

• 1,4 l jogurta tikai 6 stundu laikā 7 porcijām
• porcijas dozējas 7 stikla trauciņos, kas noslēdzas
ar vāciņu – tos ērti uzglabāt un mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā.
220-240 V
15 W

24,90 €
19,90 €

IETAUPI

5€
106153205

Svaigs, gards un
ve se līgs!
67 169 071
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Virtuve

Jauna virtuves trauku
kolekcija ir klāt!

JAUNUMS!

Vairāk kā

Stone Legend
CopperLUX virtuves trauki
Jauna virtuves trauku kolekcija ar iekšējā
pārklājumā iestrādātiem akmens un vara
gabaliņiem.
Gatavo veselīgāk, izmantojot mazāk taukvielu,
un patērē mazāk laiku un enerģijas, jo ēdiens tiks
pagatavots ātrāk.
Unikālās īpašības:
vienmērīga siltuma vadīšana un sadale

Ar īsta

3 miljonu*

akmens
un vara
gabaliņiem

pārdoto vienību

Roberto Meloni

»Es atzīšos - šajos traukos
pagatavotu ēdienu esmu
gatavs ēst brokastīs,
pusdienās un vakariņās!
Mūžām pazīstamie ēdieni,
bet pilnīgi jaunā kvalitātē.
Bez taukvielām, saglabājot
sulīgumu, vienmērīgi
pagatavoti… mmmm…
Turklāt vienkārši un ērti!«

pret piedegumiem noturīgs
iekšējais pārklājums
izturīgs trauku materiāls
* Stone Legend kolekcijas trauki, kas pārdoti
Studio Moderna Group pārstāvētajos tirgos
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PRET
PIEDEGUMIEM
NOTURĪGS
PĀRKLĀJUMS

VISĀM PLĪTS
VIRSMĀM

izturīgs pret
skrāpējumiem

VIEGLI
KOPJAMS

MAZGĀJAMS
ARĪ TRAUKU
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ

RAŽOTS SPĀNIJĀ

Gatavo. Svini. Ik dienu.
Virtuves trauki, kas piemēroti
visdažādākajiem gatavošanas
veidiem!

Apaļā panna-veidne Piemērota
Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm
lietošanai
cepeškrāsnī!

no

Panna

C ep un saut ē izbaudi un atkārto!

24,90 €

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Katls

no 19,90

€

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Piemērots
lietošanai
cepeškrāsnī!
no 29,90€

Mērces katls
Ø 16 cm

19,90€

Pankūku panna

Piedāvājums IETAUPI
ierobežotam laikam! 20€

Kvadrātveida
panna-veidne

Quantanium® pārklājums – izturīgs un noturīgs pret piedegumiem
ar tajā iestrādātiem akmens un vara gabaliņiem.

Ø 24 cm

• ātri uzkarst un uztur temperatūru ilgu laiku

24,90€

Cepešpanna

• viegla panna ar izturīgu un pret piedegumiem noturīgu pārklājumu
• nesatur PFOA

Piemērots
lietošanai
cepeškrāsnī!

40x25 cm

44,90€

34,90€

Stikla vāks

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Piemērots
lietošanai
cepeškrāsnī!
no 9,90€

TIKAI 24,90€
Īpašais
piedāvājums:

Iegādājies šo pannu-veidni
un stikla vāks maksās
tikai 12,90€!

67 169 071
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MOSTIES AR
VAROŅA SPĒKU!

Hero
matracis

Aplūko citas
jaunās Dormeo HERO
kolekcijas preces!

t

as

iMEMORY S PLUS
Pirmais 100% personalizētais matracis –
izvēlies savu stingrības un atbalsta pakāpi!

20 cm

ing ® eHNO
t

1

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.

1 2 cm Memory putas pārvalkā

pr

ĢI

Oc

JA

8 DAŽĀDAS VARIĀCIJAS
4 stingruma & 2 atbalsta līmeņi

U ATZINĪB
ISK
U
UT

SĪ
VU
GU

STAR
PT
A

skat. 4.-17. lpp.

LO

2

3

*Atjaunojoša apstrāde,
izmantojot jonus

4

2 Mīkstāks Ecocell® putu slānis
3 Octaspring® atsperu slānis
4 Stingrāks Ecocell® putu slānis

DĀVANĀ

no 329,90€

Segas un spilvena
komplekts Hero

vai 2749€/mēn.*
106166784 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri
skat. 5. lpp

aizdevums

www.top-shop.lv

100€ vai 140€ vērtībā **
** Pērkot jebkuru matraci, dāvanā segas un spilvena komplekts Hero
140x200+50x70 cm izmēram līdz 140x200 cm; dāvanā segas un spilvenu
komplekts Hero 200x200+2x50x70 cm izmēram virs 150x200 cm
0% aizdevums uz 12 mēnešiem, pērkot jebkuru matraci*.
*Reprezentatīvs piemērs: Kredīta kopējā summa 329,90 €, kreditēšanas līguma termiņš
ir 12 mēneši, fiksēta aizņēmuma likme 0%, komisijas maksa par līguma noformēšanu
0%, GPL 0%, kopējā atmaksas summa 329,90 €, ikmēneša maksājums 27,49 €.
Pēdējais ikmēneša maksājums 27,51 €. Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas
atmaksāt kredītu. Piedāvājums ir spēkā 06.03.-07.05.2018.

67 169 071
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