2018

Vasara

turpinās!

LAIKS SEV!
ATJAUNO ENERĢIJU!

-50% SPILVENIEM
UN SEGĀM
-30%

LĪDZ

-50% GULTAS
VEĻAI

MATRAČU
AIZSARGPĀRKLĀJIEM
Akcija spēkā līdz 03.09.2018.

Segām

ATLAIDE

50%

Spilveniem

ATLAIDE

50%

Skrāpē

un saņe
m
savu atla
idi!

Izmēģin

i veiksm
i!
1. Noskrā
pējiet šo
laukumu.
2. Uzziniet
, kurš no
simbolie
-20%
m sakrīt.
-30%
-50%
3. Izman
to
attiecīgo jiet personīgo
at
sim
la
idi ar
bo
lu
4.-5. lpp
. neierob precēm no katalog
ežotā da
4. Zvaniet
udzumā. a
atlaides un pasūtiet nosa
kodu pa
ucot
tālr.:

skat. 14.-15. lpp.

Akcija spēkā līdz 03.09.2018.

www.top-shop.lv

skat. 16.-17. lpp.

Akcija spēkā līdz 03.09.2018.

67 609 628

67 609

628

*Preces pie

ejamas iero

skat. 3. lpp.

bežotā dau

dzumā. Zva
ni
Akcija spēun pasūti jau tagad!
kā līdz 15.
09.2018.

Katalogs spēkā līdz 30.09.2018.

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 32,32 €.
SIA “Studio Moderna” maksa par
dokumentu noformēšanu 7,90 €.
Aizņemieties atbildīgi,
izvērtējot savas iespējas atmaksāt.
Kataloga piedāvājumi spēkā līdz
30.09.2018. 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 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 un mūsu zinošie
operatori izstāstīs informāciju, kas attiecas uz šo iespēju!

Jautā

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.

Premium Club5 karte
5 EUR un 10 EUR kuponi nākamajiem pirkumiem
Bezmaksas piegādes kuponi
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
Marie SMITH
Membership card
No.
6498393409

Valid through
05/18

39,90€
Marie SMITH
Membership card No.
6498393409

Premium Club5 karte 24,90 EUR
Exclusive Club5 karte 39,90 EUR

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

Skrāpē un saņem savu atlaidi!
UZZINI savu personīgo atlaidi!
1. Noskrāpējiet sudraboto laukumu uz kartītes.
2. Uzziniet, kurš no simboliem sakrīt.

-30%

-20%

-50%

3. Izmantojiet personīgo atlaidi ar attiecīgo
simbolu precēm no kataloga 4.-5. lpp.
neierobežotā daudzumā.
4. Zvaniet un pasūtiet nosaucot atlaides kodu
pa tālr.:

67 609 628

Paraugs:
preces
pilnā
cena
19,90 €
preces kods

15,92 € -20%
13,93 € -30%
9,95 € -50%

preces cena ar kādu
no iespējamajām
atlaidēm

Skrāpē

un saņe
m
savu atla
idi!

Izmēģin
i veiksm
i!
1. Noskr
āpējiet šo
laukumu.
2. Uzzinie
t, kurš no
simbolie
-20%
m sakrīt.
-30%
-50%
3. Izman
tojiet per
attiecīgo
sonīgo at
4.-5. lpp. simbolu precēm laidi ar
no
neierobe
žotā daud kataloga
4. Zvaniet
zumā.
atlaides un pasūtiet nosa
kodu pa
ucot
tālr.:

67 609
628

*Preces pie

ejamas ier

obežotā da

udzumā. Zv
ani
Akcija spēkun pasūti jau tagad!
ā līdz 15.09
.2018.

*Preces pieejamas ierobežotā daudzumā.
Zvani un pasūti jau tagad!
skat. 4.-5. lpp.
Akcija spēkā līdz 15.09.2018.

Jaunajiem
Dāvana klientiem!

Joy mikseris
Kompakts rokas mikseris piemērots
ikdienas lietošanai. Samiksē olu baltumus,
mīklu kūkām vai gaisīgus krēmus!
5 ātrumi dažādiem ēdienu veidiem un optimālam rezultātam
Nerūsējošā tērauda uzgaļi
Viegla uzgaļu noņemšana
Stone Legend Copperlux
pankūku panna

25,80€
Esošiem
klientiem

12,90€

Jaunajiem
klientiem

DĀVANA

67 609 628

3

Aizraujošiem piedzīvojumiem!
Virsmatracis
Angel

Vannas istabas
paklājiņš Coral

Lampa Verde

Augstums

4,5 cm
15,92 € -20%
19,90 €
106025302

13,93 € -30%
9,95 € -50%

106005000

29,98 €
105945764

4

106120004

10,43 € -30%
7,45 € -50%

39,92 € -20%

13,93 €

34,93 €

-30%

9,95 € -50%

106118372

-30%

24,95 € -50%

-30%

14,99 € -50%

130 x 200 cm
59,98 €
105945768

no 124,90 €

106114317

no

99,92 € -20%

no

87,43 € -30%

no

62,45 € -50%

15,92 € -20%
19,90 €
106105753

13,93 € -30%
9,95 € -50%

Dīvāna pārklājs
Sofa Saver

Sega bērniem
Verde

23,98 € -20%
20,99 €

49,90 €

80 x 190 cm

Palielināmo
stiklu brilles
Zoom Vision

15,92 € -20%

Spilvens bērniem
Verde

40 x 60 cm

14,90 €

11,92 € -20%

Āra LED
projektors
Startastic
Max

Vakuuma
maisi drēbju
uzglabāšanai

19,90 €

50 x 70 cm

47,98 € -20%
41,99€

-30%

29,99 € -50%

*Preces pieejamas ierobežotā daudzumā. Zvani un pasūti jau tagad!
Akcija spēkā līdz 15.09.2018.

130 x 170 cm
34,90 €
106156118

27,92 € -20%
24,43 € -30%
17,45 € -50%

UZZINI savu personīgo atlaidi!
1. Noskrāpējie laukumu uz saņemtās kartītes. 2. Uzziniet, kurš no simboliem sakrīt. 3. Izmantojiet atlaidi precēm
4.-5. lpp. neierobežotā daudzumā. 4. Zvaniet un pasūtiet nosaucot atlaides kodu pa tālr.:
67 609 628

Astoria tosteris

Astoria rokas
mikseris

31,98 € -20%
27,99 € -30%

39,98 €

19,99 € -50%

103945591

111,84 € -20%

106074978

32,19 € -20%

130 x 170 cm

36,78 € -30%

45,98 €
103945587

22,99 € -50%

Cepšanas forma
Ceramica Delicia

Multifunkcionālā
elektriskā plīts
Genius

139,80 €

Diamond
Legend panna
28 cm

97,86 €

-30%

69,90 € -50%

Manikīra ierīce
Nail Beauty

Ø 28 cm
34,90 €
106158013

31,43 €

44,90 €
104109034

24,43 € -30%
17,45 € -50%

Iekštelpu
sildītājs Handy
heater

35,92 € -20%

35 x 27 cm

27,92 € -20%

-30%

22,45 € -50%

23,92 € -20%
29,90 €
106049037

20,93 € -30%
14,95 € -50%

Laiviņas
Sporty 3.0
Comfort

Kedas
Comfort 3.0

(sarkana, dzeltena, gaiši
zaļa, tumši zaļa, pelēka,
tumši zila, melna, zelta,
sudraba, balta)

15,92 € -20%
19,90 €
106134374

13,93 € -30%
9,95 € -50%

www.top-shop.lv

36-46 izm.
49,80 €
106144332

39,84 € -20%
34,86 € -30%
24,90 € -50%

melnas, zilas
36-42 izm.
49,90 €
106144393

39,92 € -20%
34,93 € -30%
24,95 € -50%

67 609 628
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Māja un sadzīve

Matracis
Aloe Vera Plus

30 10
gadi

naktis
izmēģinājuma
periods

ražotāja
garantija

Kvalitatīvs, ar alveju bagātināts Ecocell® putu
matracis, kas stingri balsta ķermeni
Stingrais matracis lieliski pielāgojas jūsu
nogurušajai un saspringušajai mugurai, sniedzot
tai spēcīgu atbalstu un palīdzot noturēt to
dabiskā un pareizā pozā. Atgulieties un izbaudiet
kvalitatīvu miegu! Šis matracis ir izgatavots no
materiāliem, kas nerada alerģijas, un tā pārvalks
ir apstrādāts ar alvejas ekstraktu, kas padara to
īpaši maigu un svaigu.

no 22990€
(80x190 cm) 105961576

Augstums
BEZMAKSAS

piegāde

18 cm

STINGRĪBAS PAKĀPE:

2

ĻOTI STINGRS

16 cm biezs Ecocell® putu slānis
Ar alveju apstrādāts pārvalks

UZLABOTA GAISA CAURLAIDĪBA UN
PIEMĒROTĀKAIS ATBALSTS ĶERMENIM

GADI

TIJAS PE

IZM
Ē

DS

R

AN

O
RI

AS
NAUD

GA

15

JUMA P
NĀ
ER
ĢI

100
NAKTIS

AT
GR

TIJA

ILGĀKS

DS
IO

Matracis
Air SelectPlus

1
2

AN

APSTRĀDE AR
ALVEJU

1

AR

HIPOALERĢISKS

IEŠANAS

G

Matracim ir trīs zonas. Papildu atbalstam un
komfortam matrača pārvalkā ir iešūts 2 cm biezs
Memory putu slānis. Tas nevainojami pielāgojas
jūsu ķermeņa aprisēm un nodrošina
personalizētu guļvietu.

no 44990€

(90x190 cm) 105945457
3

TRĪS ZONAS
UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA
DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

6

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

www.dormeo.lv

BEZMAKSAS

piegāde

DIVAS STINGRĪBAS PAKĀPES:
MAZĀK STINGRS, ĻOTI STINGRS

1

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

6

3 cm biezs Ecocell® putu slānis

Augstums

23 cm

1

2

3
4
5
6

BEZMAKSAS

piegāde

Visiem matračiem
BEZMAKSAS PIEGĀDE

Matracis
Fresh Prima II

60 15

JAUNUMS!

gadi

naktis
izmēģinājuma
periods

ražotāja
garantija

Matracis tiem, kuri sapņo par ērtu, svaigu un
higiēnisku guļvietu. Fresh Prima matracim ir
trīs komforta zonas, kas reaģē uz jūsu ķermeņa
atbalsta punktiem – galvu un pleciem, muguru un
kājām. 2 cm biezais viskoelastīgo Memory putu
slānis sniedz vēl vairāk komforta. 3D Airmesh un
noņemamais pārvalks nodrošina svaigumu un
higiēnu. Lieliski piemērots visai ģimenei.

piegāde

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks

2

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

18 cm

2

3
4

3 cm biezs Ecocell putu slānis
3 cm biezs Octaspring® putu slānis
10 cm biezs Ecocell® putu slānis
®

3

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

1

Augstums

1

A PSTR Ā D E

4
5

ILGĀKS

R

AN

STINGRS ATBALSTS UN UZLABOTA GAISA
CAURLAIDĪBA

GADI

TIJAS PE

O
RI

AS
NAUD

GA

15

JUMA P
NĀ
ER
ĢI

100
NAKTIS

AT
GR

DS
IO

Matracis
Air ComfortPlus

5

TIJA

TRĪS ZONAS

STINGRĪBAS PAKĀPE:
ĻOTI STINGRS

IZM
Ē

3

BEZMAKSAS

DS

(80x200 cm) 106166799

J ON U

AN

€

SKĀBEKĻA

AR

no 299

90

IEŠANAS

G

Īpaši izstrādāts, lai uzlabotu jūsu gulēšanas
komfortu. Tam ir trīs zonas un Octaspring®
atsperes ar dažādām stingrības pakāpēm, kas
ir piemērotas atšķirīgai ķermeņa dinamikai
gulēšanas laikā. Iegurni balsta stingrākas
atsperes, bet plecus, jostasvietu un kājas –
mīkstākas atsperes.

no 39990€
(90x190 cm) 105879301
DIVPUSĒJS
3

TRĪS ZONAS
MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

BEZMAKSAS

piegāde

MAZĀK STINGRS, ĻOTI STINGRS

1

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

2

3 cm biezs Ecocell putu slānis

3

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

DIVAS STINGRĪBAS PAKĀPES:
Augstums

23 cm

1

®

3 cm biezs Octaspring atsperu slānis
®

4

2 cm biezs Ecocell putu slānis

5

10 cm augstas kabatu atsperes

2
3

4

®

5

67 609 628
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Māja un sadzīve

Matracis
iMemory Silver

30 15

naktis
izmēģinājuma
periods

gadi

ražotāja
garantija

Matracis ar maināmu stingrības pakāpi un
iMemory putām atbalstam
Šis būs piemērots risinājums, ja jūs ar partneri
vēlaties gulēt uz atšķirīgas stingrības matračiem.
Matraci veido divas daļas ar atšķirīgu stingrības
pakāpi. Šīs daļas savā starpā ir maināmas,
lai vienā gultā jūs varētu gulēt uz atšķirīgas
stingrības matračiem. Trīs komforta zonas
un viskoelastīgās iMemory putas nodrošinās
absolūtu komfortu gan jums, gan jūsu partnerim.
3

TRĪS ZONAS

ČETRAS STINGRĪBAS PAKĀPES:

no 29990€

UZLABOTA
(80x190 cm) 100041942
GAISA
CAURLAIDĪBA
DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS
HIPOALERĢISKS

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

4 vienā

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM

BEZMAKSAS

piegāde

SISTĒMA

Augstums

18 cm

1

2 cm biezs iMemory putu slānis pārvalkā

2

7,5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mazāk stingrā puse

3

7,5 cm biezs Ecocell® putu slānis – stingrā puse

4

Šķiedras ar sudraba pārklājumu

4
1
2
3

Matracis
zīdaiņiem Baby

12
gadu

garantija

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

DIVPUSĒJS
UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA

no 9990€

HIPOALERĢISKS

8

BEZMAKSAS

piegāde

(60x120 cm) 100526792

Augstums

10 cm

zils 100526792

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

www.dormeo.lv

1

Ūdensnecaurlaidīgs pārvalks

2

5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mīkstā puse

3

5 cm biezs Ecocell putu slānis – stingrā puse
®

1

rozā 100526793
2
3

BEZMAKSAS

piegāde

Visiem matračiem
BEZMAKSAS PIEGĀDE

60 15

naktis
izmēģinājuma
periods

gadi

ražotāja
garantija

8 STINGRĪBAS PAKĀPES:

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM

Matracis
iMEMORY S PLUS

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.
3

“Sākumā mēs nezinājām, vai mums vajag
stingru vai mīkstu matraci. Tā kā Dormeo
matracim abas puses ir dažādas un ar
iespēju izvēlēties, tas bija labākais risinājums,
lai mēs varam izmēģināt arī kaut ko jaunu,
un nepieciešamības gadījumā gulēt arī
uz stingrāka - pielāgot matraci savām
vajadzībām. ”
(Lāsma un Dmitrijs)

TRĪS ZONAS
UZLABOTA
GAISA
CAURLAIDĪBA

MAZGĀJAMS,
NOŅEMAMS
PĀRVALKS

SKĀBEKĻA
J ONU

A P S TR Ā DE

DIVPUSĒJS UN
DIVDAĻĪGS
HIPOALERĢISKS
TERMOREGULĀCIJA

no 32990€
(80x190 cm)

BEZMAKSAS

piegāde

Augstums

20 cm

OCTASPRING®
TEHNOLOĢIJA

67 609 628
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Māja un sadzīve
Virsmatracis HERO

Labāk ā izvēle,
nevainojamai atpūtai!

Šis, 2018. gada modelis, apvieno sevī labāko no
tā, ko virsmatrači spēj sniegt jūsu labsajūtai un
komfortam miega laikā. Hero būs jūsu labākā
izvēle nevainojamai atpūtai.
• Apstrādāts ar skābekļa joniem jeb "Re-Vitalize
tehnoloģiju, ļaujot ķermenim labāk atjaunoties,
stimulējot vielmaiņu un uzlabojot asinsriti miega laikā
• Antibakteriāls - piemērots cilvēkiem, kuri cieš no
alerģijām vai astmas.
• Ecocell® putas sniedz mugurkaulam nepieciešamo
atbalstu un nodrošina vienmērīgu svara sadalījumu.

4,5 cm
SKĀBEKĻA
J ONU

A P S TR Ā DE

-50%

3

GAISA
CAURLAIDĪGS

no 99,80€*

no

49,90€

(80x190 cm) 106159910

Pārvē rt savu dīvānu
par ērtu guļvie tu!

3 KOMFORTA
ZONAS

HIPOALERĢISKS

Virsmatracis
Memosan 5+2
Virsmatracis izstrādāts, lai sniegtu izcilu miegu,
pateicoties ortopēdiskajām īpašībām.
Priekšrocības:
• 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.

40°C

pārvalks

Augstums
Ecocell®
putAS

7 cm
no

129,90 €*

100903845 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri.
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Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

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

Ecocell®
PUTAS

Mitrumu
ATGRŪDOŠS

Augstums

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.

M
30 x 50 cm

EM

ORY PUT
A
S

SAŅEM SPILVENU
KOMPLEKTĀ!

99,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri
(līdz pat 200x200 cm)

Virsmatracis un
spilvens Renew
Eucalyptus
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.

mazgājams
pārvalks

galva un

1 kakls
2 pleci
3 jostas vieta
4 gurni
Augstums

5 ceļgali

6 cm

6 apakšstilbi

Jautā

7

SEPTIŅAS ZONAS

PAPILDU
GARANTIJA

7 pēdas
no

119,90 €*

106018451 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

67 609 628
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Virsmatracis Fresh
Multizone
Virsmatracis ar izteiktām pielāgošanās īpašībām,
kas pārvērš dīvānu par lielisku un ērtu guļvietu.

forts
Maksimāls k omla
ā!
pāris se k unžu ik

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

no

99,90 €*

106112008 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

Augstums

5 cm

Ecocell®
PUTAS

PRETSLĪDĒŠANAS
ĪPAŠĪBAS

Pasargā savu matraci ar matraču aizsargpārvalku!
Matraču aizsargpārvalku īpašības: • Viegli lietojams
• Pilnīga aizsardzība un svaigums
• Aizsardzība pret putekļu ērcītēm un baktērijām
• Pagarina matraču kalpošanas laiku

Matraču pārklājs
Aloe Vera
no 17,90 €
no

no 18,90 €

12,53 €*

no

106004740 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri

KOKVILNA

ALVEJA

KOKVILNA

ŪDENSNECAURLAIDĪGS

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.

no 24,90 €
no

5

17,43 €

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

12

13,23 €*

106012480
(90X190/200 cm)

Matrača pārklājs pilnīgai
aizsardzībai Total

-30%

-30%

Matraču pārklājs
Fresh

www.dormeo.lv

Piemērots
matračiem

16 - 24 cm

60°C

ŪDENSNECAURLAIDĪGS
PĀRVALKS

gadi

ražotāja
garantija

Dormeo – labākam miegam

Saliekams krēsls Cozy

LIETOŠANAI
TELPĀS UN
ĀRPUS TĀM

Ērts un pārnēsājams, paredzēts lietošanai gan
telpās, gan brīvā dabā. Tam ir elegants ārējais
materiāls, pret kuru ir ērti atspiesties lasīšanas,
mācību vai filmas skatīšanās laikā. Šo krēslu var
salocīt, kad tas netiek lietots, un uzglabāt zem
gultas vai stūrī.

SALOKĀMS

49,90 €

106087494 violeta
106087492 zila

JAUNUMS!
Dormeo sapņu telts
bērniem
Pieejami 2 dažādi motīvi, kas rosinās
jaukus fantāzijas pilnus sapņus.
To ir viegli uzstādīt - piestipriniet pie
gultas dažu sekunžu laikā. Ērti un
kompakti uzglabājama.

24,90 €

110002628 Visums
110002626 Fantāzija

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

103360548 Brūna
(130 x 170 cm)

pa

š i mī k st

Ī

69,90 €

Augstums

pē dā m

2 cm

u n p atī k a

Pieejami arī:
bēšā, rozā un pelēkā krāsā.

ms

103360544 Brūna
(100 x 150 cm)

s

49,90 €

Dzīvojamā istaba

Bērnistaba

67 609 628
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SEGĀm

-50%

Sega Good Morning/Night

Sega Platinum

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.

Platinum sega ir viegla un gaisīga. Īpašā plānā dūnu
Wellsleep® šķiedra garantē papildu mīkstumu un
daudzslāņu komfortu. Segas auduma ar mīksto
satīna mikrošķiedru piešķir elegantu izskatu un
pārsteidzoši zīdainu sajūtu.

40°C

-50%

no 49,90 €
no

24,95 €

40°C

-50%

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

no 59,90 €
no

29,95 €

106112619 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

Sega Natura

Sega Air

Segas pārklājs izgatavots no 100% organiskās
kokvilnas. Pildīta ar elastīgām Welsleep®
mikrošķiedrām, kas ilgi saglabā apjomu.

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

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.

Celliant® – Inovatīva auduma tehnoloģija
AirX System® – nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju
40°C

40°C
elpojošs

-50%
14

no 64,90 €
no

32,45 €

106135154 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

www.dormeo.lv

-50%

no 99,90 €
no

49,95 €

106006443 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

SEGĀm

Sega Fresh

Vasaras sega
ar eikalipta šķiedrām

Vidēji bieza sega piemērota visām sezonām.
Segas pildījumā Memory elastīgā šķiedra ir apvienota ar
Wellsleep® uzlaboto mikrošķiedru, kas nodrošina lielisku
termoregulāciju. Apstrāde ar Silpure® nodrošina
segas pārvalkam antibakteriālas īpašības, nodrošina
tīrības un svaiguma sajūtu.

-50%

60°C

100%

64,90 €

32,45 €

Pieejamas šīs
kolekcijas plānās
un biezās segas!

106023179 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

-50%

Segas pildījumā ir divu unikālu šķiedru apvienojums.
Tencel® šķiedras, kas nodrošina mitruma absorbēšanu
un termoregulāciju miega laikā, un Wellsleep® uzlabotā
šķiedras īpašam segas mīkstumam un apjomam ērtai
gulēšanai. AirX® sistēmas segas apakšpusē
60°C
nodrošinās optimālu gaisa cirkulāciju.

-50%

no 49,90 €
no

24,95 €

Pieejamas šīs
kolekcijas plānās
un biezās segas!

105922912 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

60°C

60°C

elpojošs

Pieejamas šīs
kolekcijas plānās
un biezās segas!

Vasaras sega Sjena
Silta, gaisīga sega pildīta ar uzlabotajām Wellsleep®
mikrošķiedrām, kas ilgstoši saglabā apjomu.
Sega ir maiga, patīkama pieskārienam, viegla un
pateicoties lieliskajām termoregulācijas īpašībām ideāli
piemērota aukstām naktīm vai vēsām guļamistabām.

-50%

no 49,90 €
no

elpojošs

Vasaras sega
Aloe Vera
Pildīta ar mīkstajām,
elastīgām Wellsleep®
mikrošķiedrām.

-50%

no 44,90 €
no

22,45 €

Pieejamas šīs
kolekcijas plānās
un biezās segas!
Tā ir ļoti viegla, bet tajā
pašā laikā sniedz patīkamu
siltumu. Nodrošināta ar
gaisa caurlaidību, novēršot
pastiprinātu svīšanu.

106039107(140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

101862213 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmēri

24,95 €

LAIKS SEV!

Akcija spēkā līdz 03.09.2018.

67 609 628
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ATLAIDE

50%

29,90€

14,95€
106147533
29,90€

14,95€
106151793

Spilveniem

Spilvens Good
Morning

40°C

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

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

-50%

50 x 70 cm

7 - 6,5cm

30 x 50 cm

Anatomiskais spilvens nodrošina
iespējas pielāgot spilvenu individuālām
augstuma un mīkstuma pakāpes
vajadzībām. Tas pielāgojas
galvas formai, sprandai
un pleciem.

-50%
60°C

34,90€

17,45€

8 - 10cm

3-slāņu anatomiskais
spilvens Memosan

Anatomiskais spilvens
Aloe Vera

106039109

-50%

elpojošs

50 x 70 cm

Dormeo Spilvens
2-vienā

60°C

39,90€

19,95€
106099508

30 x 50 cm

Klasiskais spilvens ar
eikalipta šķiedrām
• Izcila termoregulācija;
• Piemērots cilvēkiem
ar alerģiju.

-50%
39,90€

19,95€
106091478

16

No vienas puses tas kalpo kā
tradicionālais klasiskais spilvens, bet no
otras - sniedz inovatīvo Memory putu
priekšrocības.
40 x 60 cm

www.dormeo.lv

-50%

40°C
elpojošs

39,90€

19,95€
105922914

50 x 70 cm

Spilveniem
Spilvens Air Smart Duo

Klasiskais spilvens Siena

Anatomiskais un klasiskais spilvens vienā.
Klasiskais pildījums
vienā pusē vai
ergonomiskais
Octaspring® rullītis
otrā pusē.

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

-50%

TV

-50%

44,90€

HĪTS

60°C

24,90€

22,45€
105942683

-50%

12,45€

elpojošs

40 x 60 cm

50 x 70 cm

101796466

Klasiskais spilvens
Aloe Vera

Klasiskais spilvens
Memosan

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

• Jūs varat mainīt tā cietību, pievienojot vai izņemot
pildījumu.
• Pārvalka sāni ir veidoti no 3D Airmesh materiāla labākai
gaisa cirkulācijai.

-50%

-50%
60°C

29,90€

14,95€
106039104

elpojošs

50 x 70 cm

44,90€

22,45€

50 x 70 cm

106099509

Klasiskais
spilvens
Natura
• Spilvena pārklājs izgatavots
no 100% organiskās
kokvilnas.
• Pildīts ar elastīgām
Welsleep® mikrošķiedrām

40°C

-50%

39,90€

19,95€
106135153

50 x 70 cm

LAIKS SEV!
Akcija spēkā līdz 03.09.2018.

67 609 628
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GULTAS VEĻĀM

Gultas veļas komplekts Mix&Match

-50%
-50%
LĪDZ

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.
• 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

30%

40°C

Kokvilnas
satīns

Dvielis Mix&Match
Maigs pieskārienam
un lieliski absorbē ūdeni.

Vienvietīgs
komplekts

34,90€

24,43 €

100%

ATLAIDE

50 x 100 cm

Dzeltena 106153202

7,90 €
Ziloņkaula 106153167

Divvietīgs
komplekts

44,90€

31,43 €

70 x 140 cm

Dzeltena 106153199

70%

12,90 €
Ziloņkaula 106153168

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.

• 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

Piemērots jebkuram līdz 30 cm augstam
matracim.

ATLAIDE
40°C

no 15,90 €

12,53 €*

106153180

*Izmēri no 90x200 cm

18
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100%

ATLAIDE

30%

no

100%

Komplektā: 2 gab.

Kokvilnas
satīns

30%

9,90€

6,93 €
Tirkīza 106153194

50 x 70 cm

GULTAS VEĻĀM
Gultas veļas komplekts
Watercolor

-50%
-50%
LĪDZ

Maģisks dizains, kas radīts, iedvesmojoties no
ūdenskrāsām.
• 1 komplekts ļauj veidot 4 dažādas kombinācijas.
• Mazgājams veļasmašīnā 40°C.
Gultas veļas darināta no kokvilnas un poliestera
apvienojuma, tāpēc audums ir patīkams pieskārienam,
īpaši izturīgs un arī pēc vairākkārtējas mazgāšanas
izskatās kā jauns.

4

vienā
4 dažādas kombinācijas
kā saklāt gultu

40°C

Vienvietīgs
komplekts

ATLAIDE

30%

Divvietīgs
komplekts

24,90€

34,90€

17,43 €

24,43 €

106153201

106158701

Palags ar gumiju Essenso
Izgatavots no 100% kokvilnas. Piemērots
matračiem līdz 30 cm augstumam.
Krāsas: balta, pelēka

Gultas veļas
komplekts Hero

no 15,90 €

Hero

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

no 11,13

€

106082667 (90x200 cm)
* Pieejami dažādi izmēri.

ATLAIDE

30%

ATLAIDE

34,90€

44,90€

20,94€

26,94€

Vienvietīgs
komplekts
Zila 106146463

Divvietīgs
komplekts
Zila 106146461

40°C

100%

40%

Kokvilnas
satīns

LAIKS SEV!

Akcija spēkā līdz 03.09.2018.
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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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

Dormeo aromātiskie kociņi

Kokvilnas satīna palags, kas piemērots matračiem ar
augstumu līdz 30 cm.
40°C

Mežrozītes vai gardēnijas
koncentrēta ēteriskā eļļa
skaistā stikla pudelītē (100 ml).
Komplektā 6 kociņi
aromatizēšanai
līdz pat 60
dienām.

no 24,90€
no

17,43 €

TIKAI 5,90€

106136561 (90x200 cm)
* Pieejami dažādi izmēri.

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.

IETAUPI

20€

69,90 €

Violeta 106140605
(140 x 200 cm)

49,90 €
89,90 €

Violeta 106140603
(200 x 200 cm)

69,90 €
20
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Īpaši biezs un
mīksts!

40°C

GULTAS VEĻĀM
Gultas veļas komplekts
Wintertime

-50%
-50%
LĪDZ

Divu krāsu kombinācija, kvalitatīvais materiāls
un apdare ap spilvendrānas un segas pārvalka
malām, padara šo komplektu patiesi pievilcīgu.
Segas pārvalkam ir pogu aizdare, spilvendrānai
aizdare ar atloku.

50%

49,90€

ATLAIDE
Vienvietīgs
komplekts

Zila 106108025

24,95€

50%

Divvietīgs
komplekts

69,90€ Zila 106108019

40°C

34,95€

100%

ATLAIDE

Kokvilnas
satīns

Gultas veļas komplekts
Bubbles
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.

ATLAIDE

20%

40°C

24,90€

100%

19,92 €
Zaļa 106151795

Gultas veļas komplekts
Clouds
Vienvietīgs gultas veļas komplekts no 100%
kokvilnas ar persikam līdzīgu auduma tekstūru.
Clouds jaukais mākoņu dizains patiks gan
visu vecumu bērniem, gan arī pieaugušajiem,
gādājot par vissaldākajiem sapņiem.
100%

ATLAIDE

30%

24,90€

17,43 €

LAIKS SEV!

Zaļa 106127548

Akcija spēkā līdz 03.09.2018.
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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Virtuve
Labākais uzturvielu smalcinātājblenderis, kas pārvērš produktus īpaši veselīgos dzērienos!
Mēs samazinām cenu, lai jūs varētu samazināt apkārtmērus!
• Sāciet ēst veselīgi un atjauno savu organismu 6 nedēļu laikā;
• Atbrīvojieties no liekā svara un izvadiet toksīnus!
• Jūtieties un izskatieties lieliski!

A
N
E
C
Ā
K
Ā
T
S
R
A
K
Pilna ce

-40€

na: 119 90
€

79 90€
100896

Piedāv
ā
līdz 17 jums spēkā
.09.201
8.

055

Gatavo. Svini. Ik dienu.
26 miljoni lietotāju

12 vienību komplekts

20 000 apgriezieni
minūtē

Komplektā ietilpst: 1x augsta griezes momenta pamatne, 1x malšanas asmens, 1x krusteniskais smalcināšanas asmens, 1x lielā
krūze (0,75l), 2x krūzes (0,5l), 2x vairākkārt izmantojami vāciņi ēdiena uzglabāšanai, 2x gredzenveida uzmava ar rokturi, lietotāja
rokasgrāmata, receptes un ēšanas ieteikumu plāns 6 nedēļām latviešu un krievu valodā.

22
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Kurš NUTRIBULLET smalcinātājblenderis ir piemērots tieši Tev?

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

IETAUPI

IETAUPI

159,90 €

249,90 €

25 €

99,90 €
105956260

50 €

134,90 €

199,90 €

104730157

105885554

Gold
PRO

900 series

Pirmie soļi veselīgo ēšanas
paradumu pasaulē vienam
entuziastam vai pārim.

Jaudīga ierīce aktīviem
lietotājiem.

apgriezieni minūtē

apgriezieni minūtē

20 000

D A B A I E D V E SMO

Labākais smalcinātājblenderis
savā kategorijā.

25 000

Jo vairāk apgriezienu minūtē

30 000

apgriezieni minūtē

JO VIENDABĪGĀKA KONSISTENCE UN ĀTRĀKS REZULTĀTS

600 W

900 W

1700 W

Kas ietilpst komplektā?
5 GAB. KOMPLEKTS

Kas ietilpst komplektā?
9 GAB. KOMPLEKTS

Kas ietilpst komplektā?
10 GAB. KOMPLEKTS

augsta
griezes
momenta
pamatne

lielā krūze
(700 ml)

lielā
krūze
(900 ml)

augsta
griezes
momenta
pamatne

augsta griezes
momenta pamatne

krusteniskais
smalcināšanas
asmens
vāciņš krūkai

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

krusteniskais
smalcināšanas
asmens
kabatas
uztura
ceļvedis
angļu
valodā

krūze (500 ml) un
1 gredzenveida
uzmava
ar rokturi

Sast āvdaļas:

MELLEŅU
SMŪTIJS
BROKASTĪM

krusteniskais
smalcināšanas
asmens

• ½ banāns
s
aigas mellene
• ½ glā ze sv
nes
ldētas melle
sa
ze
glā
½
•
ts
Grieķu jogur
• 1 ¼ glā ze
apelsīnu sula
• 1 ¼ glā ze
piens
• 1 ¼ glā ze
sastāvdaļas
Ievietojiet visas ullet glāzē,
Nutrib
sekundes,
blenderējiet 30 pārslām
auzu
pārkaisiet ar mellenēm.
un svaigām

kabatas uztura
ceļvedis angļu
valodā

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

gredzenveida
uzmava

lielā
krūze
ar
rokturi
(1300 ml)

vairākkārt
izmantojams
vāciņš ēdiena
uzglabāšanai
piederums
asmens
noņemšanai

krūka
ar divdaļīgu
vāku
(1400 ml)

lielā krūze ar
rokturi (1000 ml)

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

67 609 628
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Virtuve

Stone Legend Copperlux
virtuves trauku kolekcija
Apaļā panna-veidne Piemērota
Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm
lietošanai
cepeškrāsnī!

no

40x25 cm

Ø 16 cm

19,90€

Pankūku panna

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

€

34,90€

Stikla vāks

Ø 24 cm

no 19,90

akmens
un vara
gabaliņiem

Cepešpanna

Mērces katls

24,90 €

Panna

Ar īsta

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

24,90€

Piemērots
lietošanai
cepeškrāsnī!

Katls

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Piemērots
lietošanai
cepeškrāsnī!
no 29,90€

Kvadrātveida
panna-veidne
27 cm

44,90 €

PRET
PIEDEGUMIEM
NOTURĪGS
PĀRKLĀJUMS

Pērkot
pannu-veidni
saņem vāku
14,90 EUR
vērtībā DĀVANĀ!

24,90 €

106152630

24

no 9,90€

www.delimano.lv

izturīgs pret
skrāpējumiem

DĀVANA

VIEGLI
KOPJAMS

VISĀM PLĪTS
VIRSMĀM

Stone Legend CopperLUX
augstā panna
26 cm

IETAUPI
90

34

MAZGĀJAMS
ARĪ TRAUKU
MAZGĀJAMAJĀ
MAŠĪNĀ

€

IETAUPI
29,90 €
106153063

19,90 €

10€

Gatavo. Svini. Ik dienu.
7 gab. komplekts
Nevainojama kvalitāte
Profesionāla līmeņa
kvalitāte

JAUNAIS
Adriano’s Ultimate
virtuves trauku
komplekts

Īpaša virtuves trauku kolekcija ar dimanta & titāna daļiņām, kas iestrādātas
trauku pārklājumā. Multifunkcionāls 7 pannu un katlu komplekts, piemērots
visam - gatavošanai, cepšanai, fritēšanai, rostēšanai, sautēšanai un
pasniegšanai!

Vāks ar
aroma
rokturi

• Alumīnija pamatne nodrošina vienmērīgu karstuma sadali - ēdiens tiks pagatavots
vienmērīgi
• Īpaši izturīgs, raupjš pārklājums - jaunākā tirgus inovācija
• Izteikti izturīgs pret skrāpējumiem & pret piedegumu noturīgs pārklājums
• Izsmalcināts dizains ar metālisku pārklājumu
• Izmantojams cepeškrāsnī un piemērots visām plīts virsmām.

189,90 € 161,41 €

Dimantu
& titāna
daļiņas

110003836

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.

-15%

*Viss izņemot: Panna 24 cm , katls 20 cm un vāks 20 cm

Izturīgs pret
skrāpējumiem

Viegli
kopjams

Pret piedegumiem
noturīgs pārklājums

Mūsu TOP izvēle Adriano’s klāstam:
Panna, 28 cm

Katls, 26 cm

Apaļa panna-veidne, 26 cm

24,90 €

39,90 €

29,90 €

110003843

110004941

110003838

67 609 628
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Virtuve
Daudzfunkcionāls
katls 18 vienā

Esi šefpavārs
savā virtuvē!

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

PAPILDU
GARANTIJA

IETAUPI

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.
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
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Virtuves cimdi
Chef
Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

• 2 gab. ar
neslīdošu silikonu

9,90 €

106040308

Pagatavot veselīgu ēdienu
ir vie gli!

Gatavo. Svini. Ik dienu.
virtuve

90%

pagrabs

Ie gūsti no prodo!uktiem
vē rtīgāk

apmierinātu klientu

brīvdienu
māja
darba
vieta
ceļojumu
furgons

Karsts ūdens
dažās sekundēs.
Jebkurā vietā.

Ūdens sildītājs

Joy zemu apgriezienu
sulu spiede
Delimano Joy zemu apgriezienu sulu spiede
no produktiem iegūst vērtīgāko!
• Ļoti sausi produktu pārpalikumi un daudz iegūtās sulas
• Samazināts elektroenerģijas patēriņš
• Sula ilgāk uzgalbājas svaiga un nenoslāņojas
IETAUPI

24€

Jautā

159,90 €
135,90 €
106156437

PAPILDU
GARANTIJA

200 W

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.

45€

154,90 €
106105767

500 ml
103894928

49,90 €

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.

199,90 €

DĀVANA

102367595

Virtuves kombains Deluxe

IETAUPI

Trauku
mazgāšanas
līdzeklis

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
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Virtuve
Joy daudzfunkcionāls
elektriskais dārzeņu
smalcinātājs

Sakuļ

Sadrupina

Atvieglo savu ikdienas maltīšu pagatavošanu!
Ļoti ātra 3 vienā ierīce, kas atvieglos
sasmalcināšanu, drupināšanu un sajaukšanu
• Dubultais asmenis - piemērots augļu, dārzeņu,
riekstu un pat ledus smalcināšanai
• Nerūsējoša tērauda asmeņi
• Pretslīdēšanas funkcija
drošai lietošanai
25,80 €

12,90 €

106156802

-50%

Ietilpst: elektriskā bāze, 600 ml trauks, vienkāršais un
dubults asmenis, 2 gab. mērces jaucējslotiņas

JAUNUMS!

Uzglabā

Sasmalcina

Kraukšķ īgs ēdie ns
bez eļļas!

Piederumu
komplekts cepšanai
Copper Crisper
Iegūstiet kraukšķīgu un gardu malīti
bez eļļas vai taukiem!
Īpašais cepšanas grozs ar keramisko
pārklājumu ļauj gaisam cirkulēt ap
gatavojamo ēdienu, nodrošinot perfektu
rezultātu.
Komplekts izmantojams cepeškrāsnī.

Copper Crisper

TIKAI
19,90€

by

Nažu komplekts ar ietvaru
Chef Power
Naži, kas paši uzasina sevi!

110001507
komplektā 2 priekšmeti

Ie lie c, izņe m un!
asini vienlaik us

Katra naža ietvarā ir iestrādāts keramisks asinātājs.
Katru reizi, liekot nazi iekšā un ņemot to ārā, nazis uzasinās.
Komplektā ietilpst 4 svarīgākie virtuves naži no nerūsējoša
tērauda:
• Šefpavāra nazis gaļas un dārzeņu sagriešanai
• Santoku nazis smalcināšanai un kapāšanai
• Filēšanas nazis putnu gaļas un zivs filēšanai
• Universāls nazis nelielu produktu griešanai

IETAUPI

10€

28

29,90 €

19,90 €
106094439

Komplektā saņem:
• 4 naži no nerūsējošā tērauda
• Statīvs ar 4 keramiskajiem asinātājiem
• 4 nažu komplekts gaļas steikam
• Virtuves šķēres no nerūsējoša tērauda

www.delimano.lv
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

Gaļas maļamā mašīna Joy

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

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.

Akcija spēkā
no 27.08. līdz 30.09.

IETAUPI

30€

89,90 €

59,90 €
106118320

220-240 V
1800 W

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

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

Vertikālais grils
CHEF BBQ

īvas
Garšo kā uz dz
ts
uguns gatavo

Veselīgākas maltītes, gatavojot
ar mazāku taukvielu daudzumu!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Lieliski piemērots:
• veselas vistas vai vistas fileju
pagatavošanai;
• šašlikam, girosam un desiņām;
• zivīm un citām jūras veltēm;
• dārzeņiem, tostarp burkāniem,
sīpoliem, pipariem utt.

7 nerūsējošā tērauda iesmi
šašlikiem, centra statīvs girosam.
IETAUPI

25€

89,90 €
64,90 €
103341869
103341869

25 x 25 x 36 cm

1400 W

220-240V

50/60Hz

67 609 628
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Virtuve

ātri &
viegli

sagatavot ar

BRAVA

Daudzfunkcionāls virtuves
piederums Shake It
• 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

Produktu smalcinātājs
Nicer Dicer
• Vienkārši, ātri un precīzi sagriež dārzeņus,
augļus, pat olas, sieru un šķiņķi
Perfektas formas kubiņi 4 dažādos
izmēros: no 0,5x0,5cm līdz 3x3cm

JAUNUMS!

TIKAI
14,90€

110002623

Samazini savu
gatavošanas laik u!

• 2 dažādu izmēra asmeņi mājās gatavotiem
frī kartupeļiem vai dārzeņu uzkodām

IETAUPI

10€

29,90 €

19,90 €
106114820

Virtuves dēlīšu
komplekts
(Komplektā 4 gab.)

ATLAIDE

40%

25,90 €

15,00 €
106158698

Rīks dārzeņu
mizošanai un
griešanai

9,90 €
106155004

30
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Komplektā ietilpst: 800 ml trauks, 2x ielikņi ar
dažādiem asmeņiem, griešanas bāze ar vāku

JAUNUMS!

Plastmasas bļodu komplekts ar
antibakteriālu pārklājumu
• Trauku komplekts
ar īpašu Microban
pārklājumu
• paredzēts pārtikas
pagatavošanai,
uzglabāšanai
• lietošanai mikroviļņu
krāsnī, lai ātri
pagatavotu ēdienus
(bez vāka).

14,90 €
110002820

Komplektā ietilpst
3 trauki:
mazs = 0,5L,
vidējs = 1,5L,
liels = 3,5L

Gatavo. Svini. Ik dienu.
Digitālā
elektriskā
tējkanna
Elektriskā
kanna

IETAUPI

5€

29,90 €
IETAUPI

5€

Prieks
katrā
virtuvē

44,90 €

24,90 €

JOY

39,90 €

106153206

106153023

Saldējuma
pagatavošanas
ierīce

Rokas mikseris
ar statīvu

Rokas
blenderis
IETAUPI

IETAUPI

5€

10€

IETAUPI

15€

24,90 €

39,90 €

59,90 €

29,90 €

44,90 €

106161534

19,90 €
106153022

106153207

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

IETAUPI

15€

59,90 €
44,90 €

Elektriskās
sāls vai
piparu
dzirnaviņas

IETAUPI

5€

106153195

Digitālie
virtuves svari
34,90 €
29,90 €
106153208

24,90 €
19,90 €

Četru funkciju tosteris
Family Snack Pack

220-240 V
106153205

15 W

15,90 €
106156145

IETAUPI

5€

67 609 628
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Māja un sadzīve
JAUNUMS! Rovus Ultra Smart bezvadu gludeklis
Pielāgojas visdažādāko gludināšanas darbu veikšanai - lietojiet
gan vertikāli, gan horizontāli ar jaudu 2200W
• 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%

Gludekļa Smart funkcija
kas atpazīst audumu
un automātiski pielāgo
vajadzīgo temperatūru

99,90 €
79,90 €
106150820

JAUNUMS! Rovus Ultra tvaika gludināšanas ierīce
• 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
• Alumīnija
pamatne ar
keramisku
pārklājumu
49,90 €
• Automātiskās
% 44,90 €
izslēgšanās
funkcija
106150820

-10

Tvaika gludeklis
Steam’n’Go

TV
HĪTS

Inovatīvs tvaika gludeklis
lietošanai mājās vai ceļojumā.
Kompakts un pārnēsājams, bet
tikpat efektīvs kā lielie gludekļi!
Piemērots dažādiem audumiem:
zīdam, trikotāžai, linam, kokvilnai,
vilnai u.c.
50/60 Hz; 1000 W

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

TIKAI 106102979
19,90€
32
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www.top-shop.lv

DĀVANA

JAUDĪGS

Gludina, dezinfic ē
un tīra !

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

TIKAI
39,90€

NU

EO

N

DZĪG
S
AU
R

ES

R

DABAI D

110001523

AT U R

F

AUDZĪG
S
DR

NU

• 3 vienā: atvēsina, mitrina un attīra
• Pārvietojams, kompakts un īpaši kluss
• Pievienojams jebkurai standarta kontaktligzdai
vai USB ieejai
• 350W

JAUNUMS!

NES

EO

Inovatīva klimata kontroles ierīce, kas palīdzēs
atvēsināt un saglabāt komfortablu gaisa
temperatūru jebkurā vietā. Tikai pievienojiet
ūdeni un nospiediet pogu, lai relaksētos un
baudītu patīkamo atvēsinājumu.

Tavs personīgais !
gaisa atvēsinātājs
DAB
AI

Klimata kontroles ierīce
ar apgaismojumu

AT U R

FR

Inovatīva iztvaikošanas
gaisa dzesēšanas
tehnoloģija

Maiga gaisma ar mainīgu krāsu režīmu

Klimata kontroles
ierīces filtrs
Maiņas filtrs Rovus klimata
kontroles ierīcei ar apgaismojumu.

Uzturi labākajā
darba kārtībā!
TIKAI
110007979
9,90€

Filtru ieteicams nomainīt reizi 6 mēnešos, lai
nodrošinātu maksimālu ierīces efektivitāti.

Ultralux ierīce
klimata kontrolei 5-vienā
Daudzfunkcionāla klimata kontroles ierīce, kas
darbojas kā:
• Jaudīgs ventilators
• Gaisa mitrinātājs un atsvaidzinātājs;
• Ventilators ar gaisa jonizēšanas funkciju
• Ierīce ar lidojošu insektu atvairīšanas funkciju

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

-15%

199,90 €
169,92 €
106156121

90 W
50-60 Hz

67 609 628
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Māja un sadzīve
Bezvadu elektriskā
birste Easy Sweeper

Vieglākais veids, kā
uzkopt grīdu !

Viegls un patiesi parocīgs
uzkopšanas veids!
Ātri un efektīvi savāc netīrumus,
spalvas, smiltis, pat stikla šķembas no
cietas grīdas virsmas vai paklāja.

360°

• Uzlādējams – ar stundu ilgu darbības
laiku
• Teleskopisks kāts
• Rotējošs uzgalis vieglai manevrēšanai
• Noņemami un notīrāmi birstes sari,
lai birste darbotos ideāli katru reizi

-40%

39,80€

Iemontēts LED
apgaismojums
perfektai
redzamībai

23,90€
106102980

Komplektā statiskā
putekļu slotiņa

Elektriskais
drēbju
žāvētājs

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Lietošana bez
kāta dažādu
virsmu
tīrīšanai

Piekļūšana grūti
sasniedzamās
vietās

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

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

Izmērs atvērtā veidā:
71 x 67 x 108 cm.

-56%

149,90 €
64,95 €
106066643

34

Veļas žāvētājs

salocītā
veidā tikai
8 cm plats

www.top-shop.lv

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

90x53,5x36 cm
50 Hz; 100 W

-50%

99,90 €
49,95 €
106133188

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

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.
• 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

Smidzini
& mazgā

Logu tīrīšanai

Pievieno ūdeni

-50%

39,80€

19,90€
106142388

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

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.

Smidzini

Mazgā

Logu tīrīšana

Gaisa mitrinātājs
Ambient Mist
Gaisa atsvaidzinātājs un mitrinātājs ar
patīkami vieglu apgaismojumu 7 dažādās
iespējamās krāsās. Pievieno vēlamo
aromātu, ko var iegādāties atsevišķi un
uzbur savā mājoklī svētku noskaņu!
Tilpums: 1200 ml

-50%
59,90€

29,95€
106112011

29,90€
106147538

*pieejamās krāsas: zaļa,
balta un rozā

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
Epilators Tweeze Premium
Wellneo Tweeze Premium ir nesāpīgs risinājums,
lai efektīvi atbrīvotos no liekā apmatojuma. 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.

ATLAIDE

50%

Manikīra un
Make-up
13 piederumu
komplekts

39,80€

19,90€

DĀVANA

106103922

Wellneo ierīce
smalku matiņu
likvidēšanai
Ātrs, vienkāršs un nesāpīgs veids
kā atbrīvoties no nevēlamajiem
matiņiem uz sejas. Efektīvs un maigs,
perfektam gludumam un nevainojamam
rezultātam.
• Hipoalerģisks - bez apsārtuma, apdeguma
vai ādas kairinājuma
• Iebūvēta gaismiņa padara redzamu katru
matiņu uz augšlūpas, vaiga un zoda
• Pārnēsājams un diskrēts dizains, lai to
varētu ņemt līdzi visur
• Dermatoloģiski apstiprināts

Atbrīvojie s no mattiiņ!ie
maigi un disk rē

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.
• Viegli lietojams
• Viegli kopjams
• Izmantojams līdz pat 50 reizēm

m

ATLAIDE
Bez sāpēm

Hipoalerģisks 18K zelta
pārklājums

35%

14,90€

TIKAI
19,90 € 106167351
36
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9,69€
106158005, izmērs A.

Laura Amatti pašlīmējošais
silikona krūšturis pieejams
miesas krāsā; bļodiņu
izmēri no A līdz D.

Skaistumam un labsajūtai!

ATLAIDE

JAUNUMS

50%

Skaistiem un
mirdzošiem zobiem!

Elektriskā zobu birste
Sonic 2 MINŪTES
TAIMERIS
2 min sevAUTO
Sniedziet
pilnīgu
mutes kopšanu un
perfektu smaidu, ko esat pelnījis. Šī zobu
birste ar īpašu tehnoloģiju pilnībā mainīs
Jūsu zobu tīrīšanas rituālu.
30 SECONDS INTERVAL
• Iztīra zobu starpas
gar smaganu līniju
PAUSEun
REMINDING

30 s cietākie sariņi palīdz notīrīt zobu
• Iekšējie
plāksni
• Ārējie mīkstākie sariņi ir saudzīgi smaganām
2 min

Cieti
sariņi

Maigi
sariņi

2 MINŪTES
BATTERY OPERATED
AUTO TAIMERIS

2 intensitātes režīmi:

• Augstai tīrīšanas efektivitātei
• Maigai masāžai
30 SECONDS INTERVAL
30 s

2 min

30 s

IPX6 WATERPROOF
PAUSE REMINDING

2
MINŪTESTĪRĪŠANA
DINAMISKA
BATTERY
OPERATED
AUTO
TAIMERIS
AR
SONIC
TEHNOLOĢĲU

Komplektā

30 SECONDS INTERVAL
®
TYNEX
NYLON SARIŅI
IPX6
WATERPROOF
PAUSE
REMINDING

Maināmas Wellneo
elektriskās
zobubirstes Sonic
galvas, 6 gab.

QUALITY

DINAMISKA
TĪRĪŠANA
BATTERY
ANTI-SLIPOPERATED
HANDLE
AR SONIC TEHNOLOĢĲU

39,80€

19,90€ TIKAI

110002937

IPX6 WATERPROOF
TYNEX® NYLON SARIŅI
QUALITY

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
Daudzfunkcionāla gaisa
masāžas ierīce

Uzlabo
limfodre nā žu!

Gaisa masāžas terapija ir jauna metode, kas izmanto
gaisa spiedienu, lai masētu ādu un muskuļus.
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 €

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

106106548

JAUNUMS!

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

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

38
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IETAUPI

30€

199,90 €
169,92 €
106106057

PIRMS

PĒC

Elektriskā pēdu vīle
• 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.

ATLAIDE

50 %
39,80€

19,90€
106160989

Skaistumam un labsajūtai!

JAUNUMS!

Wellneo šiatsu muguras
masāžas atzveltne 3-vienā
Apsēdieties, ieslēdziet to un izvēlieties vēlamo
masāžas režīmu uz tālvadības pults. Atslābinieties
un ļaujiet ierīcei visu darīt jūsu vietā.
• 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

-15%
179,90 €
152,92 €
110003220

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

Masā žas 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

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

ATLAIDE

50%

8

vienā

79,90€

34,95 €

106156720

Eliptiskais trenažieris
Orbitrek Elite

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

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!

SPĒKS
FORMA
veselĪBA

IETAUPI

100€

40
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249,90 €

149,94 €

I4456

Skaistumam un labsajūtai!

JAUNUMS!
Trenažieris ķermeņa
augšdaļai Wonder Arms

Vingras
& stingras
rokas

Treniņu iekārta
Vibroshaper

SADEDZINI
TAUKUS UN
NOVĀJĒ

vien pāris minūtes
katru dienu!
• Viegls, ar 3 dažādiem
pretestības līmeņiem
personalizētam
treniņam

TIKAI
24,90€

Pirms

110001329

Soļošanas
steperis
Nordic 2in1
Trenažieris, kas vienlaicīgi
trenē ķermeņa augšdaļu
un apakšdaļu.
• 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.

Jautā

PAPILDU
GARANTIJA

Pēc

Darbības pamatā ir osciliācijas tehnoloģijai - tā liek
muskuļiem sarauties līdz pat 50 reizēm sekundē.
Vibrācijas iedarbojas dziļi uz muskuļiem un palīdz
atbrīvoties no uzkrātajiem taukiem, padarot ādu
tvirtāku, bet muskuļus - stiprākus.
• Lielisks papildinājums ierastajiem vingrojumiem mājās
• Tonizē ķermeni, uzlabo asinsriti, mazina nogurumu
• 99 ātruma režīmi
• 3 intensitātes līmeņi
• piemērots visām vecumu grupām

249,90€ vai 10 x 24,99* €
106158082

-55%

129,90 €

58,46€
105991968

* Reprezentatīvs piemērs: Kredīta kopējā summa: 249,90 €, kreditēšanas
līguma termiņš ir 10 mēneši, fiksēta aizņēmuma likme 0%, GPL 0%,
kopējā atmaksas summa 249,90 €, ikmēneša maksājums 24,99 €.
Komisijas maksa par līguma noformēšanu 0,00 €. Aizņemies atbildīgi,
izvērtējot savas iespējas atmaksāt kredītu!

67 609 628
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Veselība, skaistums un sports
JAUNUMS!

Vienkārši saprotams
displejs

Motorizēts
skrejceliņš Focus P1
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.
• 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.

ATLAIDE

40%

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

239,94 €

105907859

JAUNUMS!

Bezvadu
gaismeklis ar
slēdzi Super
Bright Switch

Elektriskais skuveklis vīriešiem
Microtouch Solo
Lietojiet to kā trimmeri, skuvekli
vai arī veidojiet precīzas līnijas.
• 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 bakanēm;
• skūties ar vienu un to pašu asmeni
līdz pat 4 mēnešiem ilgi.
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TIKAI 29,90 €

106160783

DĀVANA

Komplektā 2 gab.

Skaistumam un labsajūtai!

Vitamīns D3

JAUNUMS!

9 no 10 Baltijas
iedzīvotājiem cieš no D
vitamīna trūkuma. Tikai 20% vitamīna D dienas
devas tiek uzņemts ar pārtiku.

Collagen &
bone health

JAUNUMS!

Kalogēns ir galvenais ķermeņa struktūras
veidotājs, galvenā olbaltumviela, kas nodrošina
ādas, cīpslu, locītavu, kaulu un skrimšļu
atjaunošanos un elastību.

• Uzlabo vielmaiņas darbību
• Viegli un ātri absorbējas
• Unikāla tehnoloģija, garda želejveida tablete
• Noderīgs kauliem, muskuļiem un zobiem
• Ražots Norvēģijā
• 100% dabisks

• Veigli un ātri absorbējas
• Unikāla tehnoloģija, garda želejveida tablete
• Bez pievienota cukura
• Ražots Norvēģijā
• 100% dabisks

TIKAI
19,90€

TIKAI
19,90€

110010252

110010250

PARATIZEX

JAUNUMS!

Saskaņā ar Pasaules Veselības Organizācijas ( WHO), apmēram 3,5 miljardiem
cilvēku visā pasaulē ir zarnu trakta parazīti, īpaši bērniem.
Bieži vien cilvēki pat nenojauš, ka sekojoši simptomi: vēdera pūšanās, locītavu
un muskuļu sāpes, slikta elpa, vēdera sāpes, šķidruma aizture, pārtikas
nepanesamība, alerģijas, apjukums, nogurums, dedzināšana, slikta dūša liecina par zarnu trakta parazītiem vēderā.
Biežāk šie simptomi ir cilvēkiem, kuriem ir bērni, mājdzīvnieki, kuri veic dārza
darbus un kuri ēd neapstrādātus ēdienus ( sushi, tartars utml.)
Šī unikālā uztura bagātinātāja sastāvā
ir 9 100% dabiskas izcelsmes augu
valsts sastāddaļu kombinācija, kura
attīra organismu no parazītiem, uzlabo
vielmaiņu un stiprina imunitāti, kā arī veic
organisma detoksikāciju

TIKAI
23,90€
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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!

JAUNUMS!
Putekļu slotiņa ar
teleskopisku kātu
Dust Guru

PAGRIE

• žalūzijām
• ventilatoriem
• skapju un plauktu
augšējām virsmām
• griestu stūriem

PACEL, P
RATI

Tā ir ideāli piemērota:

Z,

• Ergonomisks dizains,
samazina spiedienu uz
muguru un locītavām,
darot dārza darbus.
• Regulējamais kāts ar
3 dažādām pozīcijām
85 cm līdz 103 cm
• Izliekts rokturis
• Spirālveida zari
• Saliekams

AK

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.

Rokas kultivators
Tornadica

Izravējiet nezāles
vai irdiniet zemi ar
3 ērtām kustībām!

TIKAI
14,90€
105932872

49,90 €

29,90 €

ATLAIDE

40%

106165972

Uzpildāms
krāsu rullis
Paint Racer
Ieb

Efektīvs risinājums pret grauzējiem un kukaiņiem.
• Komplektā 2 ierīces;
• Bērniem un mājdzīvniekiem nekaitīgs;
• Nesatur kaitīgas ķimikālijas.

Aksesuāri:

t
er

sa
sn

krāsas tv

s
otecēšana

ūv
ēta

ne
p

2 ierīces kaitēkļu
atbaidīšanai Pest Repeller

rā
a s a r gā n o k

ATLAIDE

40%

39,90 €

23,90€
110008894

1+1
TIKAI
24,90€
105932872
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Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

Video reģistrators
HD Mirror

Pasargā sevi un savu auto!

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.
Tam ir iebūvēts 2,5 collu LCD transparents
video displejs un integrēts uzlādējams
akumulators ar automašīnas lādētāju komplektā.

TIKAI 49,90 €

8 GB Micro SD
karte

106011083

LED spuldze
insektu atbaidīšanai

Izbaudi vasaru
bez insektiem!

• Viegli uzstādāma un nesatur kaitīgas,
ķīmiskas vielas
• Lietojama gan iekštelpās, gan ārā
• Darbojas līdz pat 8000 stundām.

1+1
59,80 €

KOMPLEKTĀ

+

TIKAI
19,90€ 106151478

Krāšņas LED
spuldzes!

Krāsainas LED
lampiņas Handy
Lux (4 gab.)
4 spožas un krāsainas bezvadu
LED spuldzes ir ideāli piemērotas
lietošanai ikvienā vietā - gan telpās,
gan ārā.
• 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

TIKAI 14,90 €

110001933

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

4

JAUNUMS!
Garāžā

Skapī

Teltī

Svētkos

gab.
komplektā

67 609 628
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Kuponi spēkā tikai veikalos!

Pērkot jebkuru matraci –
dāvanā HERO segas un
spilvena komplekts

.0
01

8
0.0

-30 %

1

.0
02

.-

.-

8
4.0

Pilna cena 49,90 €

34,90 €

9.

9.

Ūdens sildītājs

2

DĀVANA

Zempapēžu laiviņas
COMFORT SPORTY
BALLERINAS

.

.

.08

9
8.0

–0

-40 %

Pilna cena 49,90 €

29,90 €

24

Logu tīrīšanas ierīce
Window Magic
Pilna cena 49,80 €

14,90 €

.

.09

6
.-1

.09

10

-70 %

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

67 609 628

Apavi ikdienai un svētkiem
Lietotāja
ieteikums!

Ko saka speciālists par
Walkmaxx apaviem

Mārīte
Magone

»Mūsu dienās ir
ļoti interesanti
ieiet apavu
veikalā. Tur ir tik
bezgala daudz to
apavu, bet tādus
apavus, kas
derētu manam
vecumam un
manām kājām,
kurām tomēr
ir problēmas, patiesi ir ļoti, ļoti grūti atrast. Kopš
es valkāju Wallmax apavus, tad es saprotu, ka es
pat līdz mūža beigām varēšu valkāt tieši šāda tipa
kurpes, jo es jūtos tik ērti, tik viegli, ka es viņas
pat nejūtu kājās. Nu kas var būt labāks! Es iesaku
sievietēm pēc 40 noteikti pirkt šīs slēgtās laiviņ tipa
kurpes.«

Dakteris Jānis Pelnis:

»Vecāka gada gājuma cilvēkiem bieži vien sūdzības
ir tieši par kustību traucējumiem: grūtībām ejot,
nevaru aiziet līdz veikalam. Tās ir izmaiņas locītavās,
ir izmaiņas pēdiņās. Veidojās deformācijas.
Apavi ar noapaļotu zoli atvieglotu iešanu un
pārvietošanos, tie varētu palīdzēt tādām cilvēku
grupām, kam ir stājas, locītavu problēmas un
tādas kopējās diagnozes: artrīti, artrozes, tādas ļoti
neielaistas vēl un nobīdes mugurkaulā. Starpība
starp klasisko apavu un apavu ar noapaļotu zoli ir
tajā kā svars tiek sadalīts līdzvērtīgi pa visu pēdu.
Noapaļotā zole atvieglojot gaitu, ar pārvēlienu,
sadalot svaru līdzvērtīgi,
atvieglojot arī visas
sekundārās problēmas..«

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
Koncentrēti
spiediena
punkti

Zempapēžu laiviņas

Parasti apavi

Padodas platumā

Spiediena
punkti

Elastīga
daļa

Walkmaxx apavi
ar noapaļoto zoli

Izlīdzināts
spiediens

JAUNUMS!

Comfort Ballerinas Autumn 3.0
• Gaisu caurlaidīgi materiāli, lai kājas "elpotu".
• Memory putu iekšzole nodrošina maksimālu
komfortu un absorbē triecienu.
• Noapaļotā zole samazina spiedienu uz konkrētiem
punktiem pēdās, atslogojot ceļgalus un locītavas.
• Izturīgā gumijas zole ir stabila un neslīd.

ATLAIDE

50%

59,90€

29,95€
110003227

Izmēri: 36 – 42

(pelēka, tumši zila, melna,
tumši sarkana)

Noņemama bante,
universāls stils

67 609 628
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gan maļ,
Vie na ie rīce
de
gan ve ido siņas.
Gaļas maļamā mašīna Joy
Vairāk kā tikai gaļas maļamā mašīna – ar jaudīgu 1800 W
motoru tā vienā minūtē samaļ 0,8 kg gaļas!
skat. 29. lpp.

Akcija spēkā
no 27.08. līdz 30.09.

IETAUPI

30€

89,90 €

59,90 €

220-240 V 1800 W

106118320

Stone Legend CopperLUX
2 pannu komplekts
24 cm & 28 cm
IETAUPI

20€

49,90 €

24,90 €

106105767

NEPALAID GARĀM!
Nutribullet

-40€

KARSTĀKĀ
CENA

Zempapēžu laiviņas

ATLAIDE

50%

Elektriskā
zobu
birste
Sonic

JAUNUMS!

ATLAIDE
skat. 22. lpp.
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skat. 47. lpp.

67 609 628

50%

skat. 37. lpp.

Katalogs
spēkā
līdz 30.09.2018.
67 609
628

