
VISIEM
matračiem
VISIEM

matračiem

Akcija spēkā 18.03.-06.05.2019. 
 vai kamēr prece ir pieejama.

Pavasaris

Skatīt 40. lpp.

Olu vārīšanas 
ierīce

-50%

Sega Sjena
Skatīt 26. lpp.

tikai
-40%

2019
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5%

-10%

-15%

-3
0%

Skatīt 3. lpp.

Katalogs spēkā līdz 30.04.2019.www.top-shop.lv 67 169 071



Citrusaugļu sulu spiede Joy

Anna Tentere

Lēniem solīšiem pamazām tuvojas pavasaris. 
Pavasaris un saulīte aiz loga mums dod enerģiju un sparu, bet arī kvalitatīvs miegs ir svarīgs. Tāpēc šajā katalogā meklē gada lielāko kampaņu, -20% atlaidi, Dormeo matračiem, iepazīsti jaunās gultas un citas preces pavasarīgās noskaņās.Laiks parūpēties par savām mājām. Sapost, uzkopt un atsvaidzināt.

Tieši tāpēc spodrības mēneša ietvaros meklē īpašas akcijas un jaunumus no Rovus. 
Esam padomājuši, kā parsteigt ciemiņus un mājiniekus ar dažādiem interesantiem risinājumiem no Delimano - gan klājot galdu, gan dekorējot ēdienu. Katalogā atradīsiet preces, kas iepriecinās Jūs ar pievilcīgām cenām un to lietderību dažādās dzīves situācijām. 

Izbaudiet pavasari kopā ar mums!

Ar sirsnīgiem sviecieniem Drukāto mediju pārdošanas kanāla direktore

Mīļie klienti!

Ar šādu ikonu 
katalogā tiek 
komunicēta 
atlaide, kas 
spēkā tikai 
katalogā 
un zvanot 
uz norādīto 
telefonu 
nummuru.

tikai
-50%

Elektriskās ierīces DORMEO Virsmatrači Trenažieri

izgulēta virsmamotora darbības traucējumi nesavienojas detaļas

elektronikas darbības traucējumi 
vai citi mehāniski bojājumi

izmaiņas izmēros nefunkcionē  
trenažiera pedāļi

Papildu garantija – drošība ilgākam laikam! Zvani un mūsu 
operatori izstāstīs par 3 un 5 gadu garantijas iegādes iespējām.

Kādēļ izvēlēties papildu garantiju?

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 30.04.2019. un 
kamēr preces ir noliktavā. 
Juridiskā adrese SIA “Studio 
Moderna”, Dēļu iela 4, 
LV – 1004, Rīga, Latvija.

Pasūtījumu veikšana
Tel. 67 169 071:  
darba dienās 8.00-20.00, 
sestdienās 9.00-18.00 un 
svētdienās 9.00-18.00.

Garantijas, piegādes un 
citu jautājumu risināšana
Tel. 67807675:
darba dienās 9.00-17.00

100% GARANTIJA
Precēm ir 14 dienu atteikuma tiesības (Club5 klientiem – 30 dienas). 
Preci iespējams izmēģināt tikai tiktāl, cik tas nepie ciešams, lai iepazītos 
ar tās tehniskajām īpašībām, preces raksturu un tās darbību. Atteikuma 
tiesības netiek piemērotas vairākām preču grupām, piemēram, 
pārtikai, kosmētikai, sadzīves ķīmijai un individuālās higiēnas precēm.

garantija
NAUDAS ATGRIEŠANAS

100%

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

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

JAUNAJIEM 
KLIENTIEM

Iegūsti dāvanu  
3 vienkāršos soļos:

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.



Marie SMITH

Membership card No.  

6498393409

Valid through  

05/18

Marie SMITH
Membership card No.  6498393409 Valid through  

05/18

Premium Club5 karte
5 EUR un 10 EUR kuponi nākamajiem pirkumiem  

Bezmaksas piegādes kupons  
Dāvanas - dzimšanas dienā, pērkot preci ar   

pagarināto garantiju, jaunajiem klientiem
Personīgā 5% atlaide 1 precei mēnesī  

30 dienu naudas atgriešanas garantija  
Fiksēta piegādes maksa  

Ekskluzīvas preces par īpašām cenām  
Bezmaksas katalogi  
Karte derīga 1 gadu  

Exclusive  
Club5 karte

Visas Premium kartes priekšrocības  
Papildus  5 EUR un 10 EUR kuponi nākamajiem pirkumiem   

Dāvanas pērkot matračus un virsmatračus  
Karte derīga 2 gadus  

Premium Club5 karte 24,90 EUR
Exclusive Club5 karte 39,90 EUR 3

Citrusaugļu sulu spiede Joy

Jauda: 40 W

• 800 ml krūze

Ieg

riez
 savu laimes ratu!-20%

-2
5%

-10%

-15%
-3

0%

Ieg

riez
 savu laimes ratu!-20%

-2
5%

-10%
-15%

-3
0%

Noskrāpē pelēko lauciņu  
un uzzini savu atlaidi.

Pasūtījumu veikšana
Tel. 67 169 071:  
darba dienās 8.00-20.00, 
sestdienās 9.00-18.00 un 
svētdienās 9.00-18.00.

Garantijas, piegādes un 
citu jautājumu risināšana
Tel. 67807675:
darba dienās 9.00-17.00

24,90€

39,90€

DĀVANA 
Jaunajiem 
klientiem!

JAUNAJIEM 
KLIENTIEM DĀVANA

29,80€

110016481

Iegūsti dāvanu  
3 vienkāršos soļos:

*preces pieejamas ierobežotā 
daudzumā.  
Zvani 67 169 071 un pasūti jau 
tagad.  
Akcija spēkā līdz 30.04.2019.

Akcijas un atlaides nesummējas.

67 169 071

Noskrāpē pelēko luciņu un uzzini savu atlaidi.

Zvani 67 169 071 un nosauc operatoram kodu.

Meklē katalogā preces ar laimes rata simbolu  
un pasūti tās ar savu personīgo atlaidi.

1.

2.

3.



AIR+ COMFORT
• Godalgotā Octaspring® tehnoloģija
• 3 komforta zonas ergonomiskam ķermeņa 

atbalstam
• 3D pielāgošanās spēja - ideāls visām gulēšanas 

pozām
• 100% dabiskas Modāla šķiedras
• Uzlabota gaisa caurlaidība
• Antibakteriāls un aizsargāts pret putekļu ērcītēm
• Hipoalerģisks



100
PÄEVAVAHETUSVÕIMALUS

GARANTIID

15
  AASTATUUS

• Godalgotā Octaspring tehnoloģija
• 5 komforta zonas ergonomiskam ķermeņa 

atbalstam, divas atsevišķas zonas divvietīgajiem 
matračiem (sākot no 160 cm platuma)

• Memory putu slānis papildu komfortam
• 3D pielāgošanās spēja - ideāls visām gulēšanas 

pozām
• 100% dabiskas Modāla šķiedras
• Uzlabota gaisa caurlaidība
• Antibakteriāls un aizsargāts pret putekļu ērcītēm
• Hipoalerģisks

augstums  
27 cm

AIR+ SELECT

1  Memory putas pārvalkā 
2  1 cm Formacell putas 
3  2 cm Ecocell® vahu kiht 
4  3 cm Octaspring® putu slānis (5 zonas)
5  3 cm Ecocell® putu slānis 
6  3 cm Octaspring® putu slānis
7  2 cm Ecocell® putu slānis 
8  8 cm kabatas tipa atsperes, sadalītas 5 zonās
9  3 cm Ecocell® putu slānis 
10 Noņemams, mazgājams pārvalks

AIR+ COMFORT

1  4 cm Ecocell® putu slānis
2  5 cm Octaspring® putu slānis (3 zonas)
3  3 cm Ecocell® putu slānis
4  10 cm kabatas tipa atsperes, sadalītas 3 zonās
5  5 cm Ecocell® putu slānis
6  Noņemams, mazgājams pārvalks

• Godalgotā Octaspring® tehnoloģija
• 3 komforta zonas ergonomiskam ķermeņa 

atbalstam
• 3D pielāgošanās spēja - ideāls visām gulēšanas 

pozām
• 100% dabiskas Modāla šķiedras
• Uzlabota gaisa caurlaidība
• Antibakteriāls un aizsargāts pret putekļu ērcītēm
• Hipoalerģisks
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HINGAVAM  
JA  

KOHANEV

DIVPUSĒJS

3 KOMFORTA 
ZONAS

3

5 KOMFORTA 
ZONAS

5

augstums 
27 cm

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

100
NAKTIS

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

100
NAKTIS

JA
UN

UM
S

(90x190 cm) 110014528.  
Pieejami dažādi izmēri. Club 5 biedriem 
papildu 5€ atlaide.

(90x190 cm) 110011978.  
Pieejami dažādi izmēri. Club 5 biedriem 
papildu 5€ atlaide.

no 39992€

no 31992€

no 499,90 €

no 399,90 €

O
C

TASPRING® TEHNOLO
Ģ

IJ
A

GODALGOTĀ

6 REIZES  
LIELĀKA 
GAISA 

CAURLAIDĪBA  
UN

PIELĀGOŠANĀS 
SPĒJA

O
C

TASPRING® TEHNOLO
Ģ

IJ
A

GODALGOTĀ

6 REIZES  
LIELĀKA 
GAISA 

CAURLAIDĪBA  
UN

PIELĀGOŠANĀS 
SPĒJA

5

Dormeo – labākam miegam

67 169 071

JA
UN

UM
S



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.

(80x190 cm) 106166784. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

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.

(80x190 cm) 100041942. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

Matracis  
iMemory Silver

2 cm biezs iMemory putu slānis pārvalkā

Šķiedras ar sudraba pārklājumu

1

2

3

4

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

1

2

3

4

4 vienā
SISTĒMA

VERY HARD

HARD

MEDIUM HARD

LESS HARD

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM
4 STINGRĪBAS PAKĀPES:

3
TRĪS  
KOMFORTA  
ZONAS

DIVPUSĒJS  
UN DIVDAĻĪGS

HIPOALERĢISKS

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

no 23992€ no 299,90 €

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

30
NAKTIS

Augstums
18 cm

6

Māja un sadzīve

www.dormeo.lv



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.

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM
8 STINGRĪBAS PAKĀPES:

Matracis  
iMemory S Plus

OCTASPRING® 
TEHNOLOĢIJA

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā

Mīkstākas Ecocell® putas
3 cm biezs Octaspring® putu atsperu slānis

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks

Stingras Ecocell® putas

1

2

3

4

5

1
2

3

4

5

(80x190 cm) 106166784. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

3
TRĪS  
KOMFORTA  
ZONAS

DIVPUSĒJS  
UN DIVDAĻĪGS

HIPOALERĢISKS

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

TERMOREGULĀCIJA S K Ā B E K Ļ A
J O N U  A P S T R Ā D E

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

no 26392€ no 329,90 €

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

60
NAKTIS

Augstums
20 cm

7

Dormeo – labākam miegam

67 169 071



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

Stingrs, ergonomisks, īpaši gaisa caurlaidīgs 
matracis Aloe Vera Plus nodrošina ideāli 
pareizu atbalstu mugurai. Matrača kopējais 
augstums 18 cm.

• Stingrs matracis ar nomierinošu aloe vera 
ekstraktu

• Izgatavots no stingrajām Ecocell® putām, kas 
palīdz mazināt sāpes mugurkaulā, locītavās 
un gurnos

• Nodrošina optimālu atbalstu mugurkaulam
• Lieliska gaisa cirkulācija un matrača 

vēdināšanās

ĻOTI STINGRS

STINGRĪBAS PAKĀPE:

Matracis  
Aloe Vera Plus

16 cm biezs Ecocell® putu slānis1

Ar alveju apstrādāts pārvalks2

1

2

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

Matracis  
Fresh Prima II
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.

OCTASPRING® 
TEHNOLOĢIJA

S K Ā B E K Ļ A
J O N U  A P S T R Ā D E

ĻOTI STINGRS

STINGRĪBAS PAKĀPE:

2 cm biezs Memory putu slānis pārvalkā
1

2

3 3 cm biezs  Ecocell® putu slānis
4 3 cm biezs Octaspring® putu slānis
5

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts pārvalks

10 cm biezs Ecocell® putu slānis

1

2
3

4

5

3
TRĪS  
KOMFORTA  
ZONAS

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

APSTRĀDE  
AR ALVEJUHIPOALERĢISKS

Augstums
18 cm

Augstums
18 cm

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

10
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

30
NAKTIS

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

60
NAKTIS

(80x190 cm) 106166800. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

no 24792€ no 309,90 €

(80x190 cm) 105961576. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

no 18392€ no 229,90 €

8

Māja un sadzīve

www.dormeo.lv



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

• Pateicoties pārklāja apstrādei ar CleanEffect®, 
Dormeo Sjena matracis palīdz veidot higiēnisku 
guļvietu, kas pasargāta no mikrobiem, baktērijām, 
putekļu ērcītēm un nepatīkamiem aromātiem. 

• Papildu vēdināmībai, apakšpusē un sānos ir 
iestrādāts elpojošais 3D Airmesh audums, lai jūs 
varētu izbaudīt naktis uz svaiga, sausa un gaisa 
caurlaidīga matrača.

Matracis 
Sjena

STINGRS

STINGRĪBAS PAKĀPE:

16 cm biezs Ecocell® putu slānis1

Ar CleanEffect® Silver apstrādāts 
pārvalks

2

1

2

S K Ā B E K Ļ A
J O N U  A P S T R Ā D E

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.

Matracis zīdaiņiem 
Baby

zils 100526792 rozā 100526793

12
 garantija

gadu

Ūdensnecaurlaidīgs pārvalks1

2

3 5 cm biezs Ecocell® putu slānis – stingrā puse
5 cm biezs Ecocell® putu slānis – mīkstā puse

1

2

3

Augstums
10 cm

Augstums
16 cm

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

HIPOALERĢISKS

ŪDENSNECAURLAIDĪGS 
PĀRVALKS

DIVPUSĒJS

HIPOALERĢISKS

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

VISIEM
matračiem

18.03.-6.05.2019.

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

6
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

30
NAKTIS

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

(80x190 cm) 110024732. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

no 15192€ no 189,90 €

(60x120 cm) 100526793. Pieejami dažādi izmēri. 
Club 5 biedriem papildu 5€ atlaide.

no 7992€ no 99,90 €

9

Dormeo – labākam miegam

67 169 071



ATLAIDE
komplektam

Pērkot jebkuru DORMEO  
gultu, matraci un gultas redeles -  

20% atlaide visam komplektam!

110021526, balts *90x200 cm.  
Pieejami dažādi izmēri. 

Pērc izdevīgāk komplektā 
un ietaupi! 

no 199,90 €*

Mamut II  
gulta

Dolce  
gulta

Mamut gultas rāmim ir elegants dizains un krāsas, 
kas iederēsies ikvienā guļamistabas interjerā. Malu 
augstumus iespējams pielāgot tā, lai derētu jebkura 
augstuma matracim. Izgatavots no 3,2 cm bieziem 
saplākšņa dēļiem.

• Pieejams dažādos izmēros. 
• Nečīkst. 
• Pieejams baltā un ozolkoka krāsā.

Īpaši eleganta, stilīga un grezna gulta, kas kļūs par 
svarīgāko guļamistabas akcentu.
• Grezns dizains.
• Rāmis pārklāts ar augstas kvalitātes pelēku apdari.
• Pieejami divi dažādi modeļi - ar gludu galvgali un 
galvgalis ar polsterējumu, kas nošūts kvadrātā
• Viegli montējams.

Komplektējams ar Dormeo Flex:
• gultas redelēm Trio Flex;
• gultas redelēm Compact Flex;
• gultas redelēm Silver Flex;
• Clip Flex.

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

2
G A D I EIROPAS 

SAVIENĪBĀ

RAŽOTS

JA
UN

UM
S

+
+

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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2
G A D I
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UN

UM
SDormeo Gultas redeles 

Compact Flex
• 28 bērza līstes ar elastīgiem gumijas 

turētājiem.
• 5 dubultās centrālās sloksnes ar regulējamu 

stingrības pakāpi muguras daļā.
• Nodrošina vienmērīgu ķermeņa svara 

sadalījumu.

Dormeo Gultas redeles 
Silver Flex
• 28 bērza līstes ar elastīgiem gumijas 

turētājiem.
• Redeļu augšējo daļu var pielāgot vēlamajam 

augstumam 12 līmeņos, kas ļauj  
ērtākā pozā atgulties vai sēdēt.

Ar izturīgu  

dižskābarža kok
a rāmi

Maks. 
lietotāja 

svars  
130 kg.

Pērkot jebkuru DORMEO  
gultu, matraci un gultas redeles -  

20% atlaide visam komplektam!

100003390
*70x200 cm. Pieejami dažādi izmēri.

110023208, tumši pelēks (pieejams arī gaiši pelēks)
*90x200 cm. Pieejami dažādi izmēri. 

100014873
*70x190 cm. Pieejami dažādi izmēri.

no 74,90 €*

no 299,90 €*

no 89,90 €*

Dolce  
gulta

Īpaši eleganta, stilīga un grezna gulta, kas kļūs par 
svarīgāko guļamistabas akcentu.
• Grezns dizains.
• Rāmis pārklāts ar augstas kvalitātes pelēku apdari.
• Pieejami divi dažādi modeļi - ar gludu galvgali un 
galvgalis ar polsterējumu, kas nošūts kvadrātā
• Viegli montējams.

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

2
G A D I EIROPAS 

SAVIENĪBĀ

RAŽOTS

JA
UN

UM
S

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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100903845 (80x190 cm)

no 129,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri.

Virsmatracis  
Memosan 5+2
Virsmatracis izstrādāts, lai sniegtu izcilu 
miegu, pateicoties tā 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.

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

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

Ecocell® putu struktūra nodrošina mitruma 
iztvaikošanu un gaisa caurlaidību.

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

Augstums 
7 cm

PUTAS

MITRUMU 
ATGRŪDOŠS

Virsmatracis Renew 
Eucalyptus 3,5 un 6
Darināts no Memory putām un daļēji pārklāts 
ar dabīgo eikalipta šķiedru Tencel materiālu, 
kam ir izcilas termoregulējošās un mitrumu 
absorbējošās īpašības. 
• Hipoalerģisks - piemērots cilvēkiem, kas cieš 

no alerģijām. 
• Noņemams pārvalks, mazgājams veļas 

mašīnā.

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

Tā sastāvā ir uzlabotās augstas kvalitātes Ecocell®  
putas, kam piemīt trīsdimensionāla šūnu struktūra, kas 
nodrošina gaisa caurlaidību.

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

Virsmatracis HERO
Šis, 2018. gada modelis, apvieno sevī 
labāko no tā, ko virsmatrači spēj sniegt 
jūsu labsajūtai un komfortam miega laikā.  

• 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.

PUTAS

40°C
PĀRVALKS

no 99,90 €*
106097682 (80x190 cm)
Pieejami dažādi izmēri (līdz pat 200x200 cm)

Augstums 
5 cm

Inese Luka-Indāne
» Es viennozīmīgi iesaku 
Roll Up iegādāties cilvēkiem, 
kas vēlas atjaunot guļvietas 
virsmu, nevis pirkt jaunu 
dīvānu, cilvēkiem, kuriem ir 
mazi bērni, kuri grib spēlēties 
uz mīkstākas virsmas, nevis 
cietas, kā arī cilvēkiem, 
kuri vēlas vingrot mājas 
apstākļos, un cilvēkiem, 
kuriem vajag izmitināt 
ciemiņus, taču ievietot otru 
gultu nav vietas vai vēlmes. «
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Virsmatracis  
Memosan 5+2
Virsmatracis izstrādāts, lai sniegtu izcilu 
miegu, pateicoties tā 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.

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

Ecocell® putu struktūra nodrošina mitruma 
iztvaikošanu un gaisa caurlaidību.

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

-40%

Virsmatracis Renew 
Eucalyptus 3,5 un 6
Darināts no Memory putām un daļēji pārklāts 
ar dabīgo eikalipta šķiedru Tencel materiālu, 
kam ir izcilas termoregulējošās un mitrumu 
absorbējošās īpašības. 
• Hipoalerģisks - piemērots cilvēkiem, kas cieš 

no alerģijām. 
• Noņemams pārvalks, mazgājams veļas 

mašīnā.

106100045 
 (3,5 cmx90x190 cm)

no 99,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri

SAŅEM SPILVENU 
KOMPLEKTĀ!

30 x 50 cm

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Augstums 
6 cm

Augstums 
3,5 cm

Maksimāls komforts 
pāris sekunžu laikā!

Labākā izvēle,  
nevainojamai atpūtai!

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

Tā sastāvā ir uzlabotās augstas kvalitātes Ecocell®  
putas, kam piemīt trīsdimensionāla šūnu struktūra, kas 
nodrošina gaisa caurlaidību.

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

106112008 (80x190 cm)

106159911 
(80x200 cm)

106159906 
(90x200 cm)

no 99,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri

Augstums 
5 cm

Virsmatracis HERO
Šis, 2018. gada modelis, apvieno sevī 
labāko no tā, ko virsmatrači spēj sniegt 
jūsu labsajūtai un komfortam miega laikā.  

• 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.

S K Ā B E K Ļ A
J O N U  A P S T R Ā D E

Augstums 
5 cm

109,80 €

65,88 €

129,80 €

77,88 €

40°C
PĀRVALKS

PUTAS

TENCEL®

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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Matraču pārklājs  
Aloe Vera
• Bagātināts ar alvejas ekstraktu, 

kas nomierina ādu.
• Aizsargā matraci no nolietošanās 

un netīrumiem.
• Gaisu caurlaidīgs un antialerģisks.
• Pārklāja apakšpusē 

ūdensnecaurlaidīgs materiāls..
• Nostiprināms ar sānu elastīgām 

saitēm.
• Piemērots līdz 33 cm  

augstiem matračiem.

Matraču pārklājs  
Fresh
• Aizstāj palagu un 

aizsarpārvalku.
• Viegli uzklājams.
• Ūdens necaurlaidīgs,
• Aizsargā pret putekļu ērcītēm 

un baktērijām.
• Pagarina matraču kalpošanas 

laiku.
• Piemērots līdz 33 cm augstiem 

matračiem.

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. 

• Gaisu caurlaidīgs
• Piemērots matračiem ar 

augstumu no 16 līdz 24 cm.

Pasargā savu matraci ar matraču aizsargpārvalku!

no 17,90 €*
106004740 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri 

Virsmatracis Yin&Yan 
Virsmatracim ir 2 slāņi — mīkstāks (gaišas krāsas) 
un stingrāks (tumšas krāsas) Ecocell® putu slānis 
maksimālam komfortam. Šiem slāņiem ir īpašs  
S formas dizains, kas nodrošina maksimālu  
pielāgošanos ķermenim, sniedzot lielāko atbalstu 
smagākajos ķermeņa punktos – gurnu vai plecu daļā.

Personalizējama stingrības pakāpe. Stingrākam 
atbalstam izvēlieties tumšo pusi uz augšu; 
mīkstākam - gaišo. 5 cm biezais Ecocell® putu slānis 
veidots S formā ar dažādām atbalsta pakāpēm  
atšķirīgās ķermeņa zonās.  
Pārklājs ir apstrādāts ar argana eļļu.

Sega Yin&Yan 
Īpaši maiga un piemērota lietošanai visa gada 
garumā (vissezonu). Tai ir skaists un funkcionāls 
nošuvums, kas pasargā pildījumu no savelšanās.
Segas audums ir darināts no īpaša poliestera satīna 
(ar argana eļļas apstrādi), bet pildījumā - uzlabotās 
Wellsleep® mikrošķiedras.

Pieejama 2 izmēros: 140 x 200 un 200 x 200 cm.

lieliska gaisa 
caurlaidībaAugstums 

4 cm

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

no 24,90 €
no 18,90 €*

106012480 (90X190/200 cm)
*Pieejami dažādi izmēri 

JA
UN

UM
S

60°C 60°C 60°C

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

no 15,12 €

-20%

4 cm Ecocell® putu virsmatracim ir lieliska gaisa caurlaidība un trīs komforta 
zonas, kas nodrošina lielisku atbalstu un ērtības. Silver Plus pārklājums nodrošina 
aizsardzību pret baktērijām, nepatīkamiem aromātiem un putekļu ērcītēm. 
Neslīdošā pamatne nodrošina, ka virsmatracis vienmēr būs savā vietā.

3 zonu virsmatracis Silver Plus

• Komforta zonas nodrošina lielisku atbalstu, kā arī 
atvieglo spiedienu uz pleciem un gurniem.

• Olveida formas galvas un kakla zona maigi masēs jūsu 
galvu un kaklu. 

• Gurnu zona ir mīksta, bet vienlaikus balstoša vietās, kur 
tas ir nepieciešams visvairāk. 

• Kāju zona ir neticami ērta, savukārt gaisa kanāli  
nodrošina lielisku gaisa caurlaidību.

3
TRĪS  
KOMFORTA  
ZONAS

40°C
PĀRVALKS

no 99,80 €*
110014341 (80x190 cm)
Pieejami dažādi izmēri.
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Virsmatracis Yin&Yan 
Virsmatracim ir 2 slāņi — mīkstāks (gaišas krāsas) 
un stingrāks (tumšas krāsas) Ecocell® putu slānis 
maksimālam komfortam. Šiem slāņiem ir īpašs  
S formas dizains, kas nodrošina maksimālu  
pielāgošanos ķermenim, sniedzot lielāko atbalstu 
smagākajos ķermeņa punktos – gurnu vai plecu daļā.

Personalizējama stingrības pakāpe. Stingrākam 
atbalstam izvēlieties tumšo pusi uz augšu; 
mīkstākam - gaišo. 5 cm biezais Ecocell® putu slānis 
veidots S formā ar dažādām atbalsta pakāpēm  
atšķirīgās ķermeņa zonās.  
Pārklājs ir apstrādāts ar argana eļļu.

KOLEKCIJA  
GUĻAMISTABAI  
Yin&Yan

Sega Yin&Yan 
Īpaši maiga un piemērota lietošanai visa gada 
garumā (vissezonu). Tai ir skaists un funkcionāls 
nošuvums, kas pasargā pildījumu no savelšanās.
Segas audums ir darināts no īpaša poliestera satīna 
(ar argana eļļas apstrādi), bet pildījumā - uzlabotās 
Wellsleep® mikrošķiedras.

Yin&Yan klasiskais spilvens 
Ērts, "elpojošs" un izmantojams visu gadu, kā 
ziemā, tā vasarā. Audums darināts no īpaši maiga 
poliestera satīna un apstrādāts ar argana eļļu papildu 
mīkstumam un komfortam. Pildījumā - īpašās 
Wellsleep® mikrošķiedras. 

Pieejama 2 izmēros: 140 x 200 un 200 x 200 cm.

S-FORMAS SLĀNIS

Bagātināts  
ar argana  

eļļu

Mīkstas, baltas Ecocell® putas

Stingraspelēkas Ecocell® putas

Noņemams pārklājs

Neslīdoša pamatne

1
2
3
4

11000800739,90 €

Segu un spilvenu 
var mazgāt veļas 
mazgājamajā mašīnā 
60 °C temperatūrā, kurā 
neizdzīvo putekļu ērcīte. 

Ar rāvējslēdzēju 
sānā, lai izņemtu 
pildījumu 
un regulētu 
augstumu.

Augstums
5 cm

JA
UN

UM
S

no 74,90 €* 110008008 (140 x 200 cm)

40°C
PĀRVALKS

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

60°C

45 x 65 cm

110009437 (80 x 200 cm)
no 124,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri
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KOLEKCIJA  
Yin&Yan

KOLEKCIJA  
Yin&Yan

Yin&Yan lampa 
Elegantā lampa nodrošinās maigu apgaismojumu, kas 
radīs patīkamu noskaņu. Lampas pamatne ir darināta no 
izturīga metāla, bet kuplos – modernā sudraba un hroma 
krāsas kombinācijā. 

• 3 dažādi gaišuma režīmi: nakts apgaismojums, maigs 
apgaismojums un spilgts apgaismojums.

• Lampas izmēri ir 20 x 9,6 cm.

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

Aizkari Yin&Yan
(140 x 250 cm) 2 gab.

• Pieejami 2 krāsās - 
melnā un baltā.

Paklāji Yin&Yan
komplekts 3 gab.

• Paklājiem ir Memory putu pamatne un mīksta flīsa virspuse.
• Pieejami 2 krāsās - sudraba un tumši pelēkā.
• Izmēri: 50 x 70 cm, 55 x 125 cm, 100 x 150 cm.

Spilveni Yin&Yan
komplekts 2 gab.

• Spilveni apvieno balto un 
sudraboto - katra spilvena 
puse ir savā krāsā.

• Pildījumā 100% Wellsleep 
mikrošķiedras.

Gultas veļas komplekts Yin&Yan
Ienesīs jūsu mājās harmoniju ar dzīvīgām  
krāsām un izsmalcināto sudraba apdari. 

• Tas ir darināts no 100 % kokvilnas satīna, 
tāpēc ir ārkārtīgi maigs un izsmalcināts. 

• Podziņu aizdare segas pārvalkam un atloka 
aizdare spilvendrānām.

• Pieejams 5 krāsās

30°C

30°C

60°C

JA
UN

UM
S

110008931 pelēks110011476 
(40x40 cm) 

110009940 
melns

99,90 €

30°C

110012738 balts 
 (140x200 cm) Pieejams arī 
divvietīgais komplekts.

69,90 €
39,90 €

39,90 €

IETAUPI

30€

no 59,90 €

29,90 €

34,90 €
no 44,90 €

IETAUPI

10€

IETAUPI

5€
IETAUPI

no15€

MEMORY  
PUTAS

KOKVILNAS 
SATĪNS
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KOLEKCIJA  
Yin&Yan

Yin&Yan dvielis 
• Yin&Yan dvielis ir īpaši mīksts, hipoalerģisks un lieliski 

absorbē mitrumu un ir patīkams pieskārienam. 
• Pieejams 5 krāsās. 
• Pieejami 2 izmēri 50x70cm un 70x140 cm,

Yin&Yan lampa 
Elegantā lampa nodrošinās maigu apgaismojumu, kas 
radīs patīkamu noskaņu. Lampas pamatne ir darināta no 
izturīga metāla, bet kuplos – modernā sudraba un hroma 
krāsas kombinācijā. 

• 3 dažādi gaišuma režīmi: nakts apgaismojums, maigs 
apgaismojums un spilgts apgaismojums.

• Lampas izmēri ir 20 x 9,6 cm.

Palags ar gumiju Yin&Yan 
Palags ar gumiju Yin&Yan ir darināts no kokvilnas satīna 
un ir mīksts kā zīds. 

• Elastīgā gumija ap palagu to stingri notur vietā. 
• Piemērots līdz pat 30 cm bieziem matračiem. 

60°C 60°C

SKĀRIENJUTĪGS  
SENSORS

3 GAISMAS 
INTENSITĀTES  
LĪMEŅI

E14
40W 1,4 m

Spuldze 
nav ietverta 
komplektā.

Pleds Yin&Yan Deluxe
Dormeo pleds Yin&Yan Deluxe ir izmantojama 3 
dažādos veidos — kā sega, pleds vai gultas pārklājs.  
Tas lieliski noderēs, lai ērti ieritinātos uz dīvāna, kā 
arī papildu siltumam ziemas vēsajās naktīs vai kā 
dekoratīvs elements jūsu guļamistabā.

• 5 mūsdienīgas krāsas - pelēka, balta, violeta, zila vai 
tirkīza.

• Vienā pusē ir ziloņkaula krāsas mākslīgā  
kažokāda, bet otra puse būs  
tādā krāsā, kādu izvēlējāties.

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

40°C

110012735 zils 
(70x140 cm) 

110010122

110012695 balts 
 (140x200 cm) Pieejami dažādi izmēri.

110011469 violets 
 (140x200 cm) Pieejams arī 200x200 cm.

24,90 €

no 24,90 €no 14,90 €

no 69,90 €
19,90 €

no 19,90 €no 9,90 €

no 59,90 €IETAUPI

5€

IETAUPI

5€
IETAUPI

5€

IETAUPI

no10€
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KOLEKCIJA  
VANNAS ISTABAI   
Fantasia

1

2

5

3

4

Visi kolekcijas 
priekšmeti ir 
saskaņoti krāsas 
un dizaina ziņā. Jūs 
varat izvēlēties starp 
harmonisko un 
bagātīgo BĒŠO 
un dzīvīgo, izaicinošo 
TIRKĪZA 
ZILO krāsu, 
kuras atsvaidzina 
modernais un 
pievilcīgais dizains.  

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

Dušas aizkari Fantasia
Šie ūdensizturīgie un veļas mašīnā mazgājamie 
vannas aizkari ir pieejami divās krāsu kombinācijās, 
un būs lielisks elements jūsu vannas istabā.

• Pieejamais izmērs: 180 x 180 cm 
• Komplektā 12 plastmasas āķi

Dvielis Fantasia
Dvielis Fantasia ir maigs un labi uzsūc mitrumu. Tas 
veidots no 100 % kokvilnas.

• Pieejams 2 izmēros: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

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

1 1

3

2

2

3

4

5

110008664, S izmērs, tirkīza krāsa 
(pieejami izmēri S, M, L)29,90 €

110008671, tirkīza krāsa 
(50 x 70 cm)14,90 €

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

2

110002595, tirkīza 
(38 x 49 cm)9,90 €

110002597, tirkīza 
(180 x 180 cm)9,90 €

110009378, tirkīza 
(50 x 100 cm)7,90 € 110008668, 

tirkīza 
(70 x 140 cm)

12,90 €

Kolekcija pieejama  
2 krāsās: tirkīza un bēšā.

NESLĪDOŠA  
APAKŠA

MEMORY  
PUTAS

SALOKĀMS



VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

JA
UN

UM
SKOLEKCIJA  

GUĻAMISTABAI  
Sleep Inspiration

60°C

40°C

40°C

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS
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Gultas veļas komplekts  
Sleep Inspiration
Gultas veļas komplekta rotaļīgais dizains ienesīs 
pavasarīga svaiguma sajūtu tavā guļamistabā. 
Tas pieejams 2 krāsās: debeszilā un koraļļkrāsā. 
4 variācijas kā saklāt gultu ar 1 komplektu. 

Sega Sleep Inspiration
Pildīta ar Wellsleep® 
uzlabotajām mikrošķiedrām.
Pieejama divās krāsās – 
koraļļu rozā un debess zilā. 

Anatomiskais spilvens  
Sleep Inspiration
Darināts no Memory putām.

Klasiskais spilvens  
Sleep Inspiration
Pildīts ar Wellsleep® šķiedrām.  
Tam vienā pusē ir 3D dizains,  
kas rada maigas masāžas  
sajūtu, bet otra puse ir veidota 
no gluda krāsaina auduma, kas 
patīkami atvēsina ādu. 
Regulējams augstums – 
pievienojot vai izņemot pildījumu.

Segas un spilvena komplekts  
Sleep Inspiration

Dušas aizkari Fantasia
Šie ūdensizturīgie un veļas mašīnā mazgājamie 
vannas aizkari ir pieejami divās krāsu kombinācijās, 
un būs lielisks elements jūsu vannas istabā.

• Pieejamais izmērs: 180 x 180 cm 
• Komplektā 12 plastmasas āķi

Dvielis Fantasia
Dvielis Fantasia ir maigs un labi uzsūc mitrumu. Tas 
veidots no 100 % kokvilnas.

• Pieejams 2 izmēros: 50 x 100 cm, 70 x 140 cm.

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

1

3

4

5

2

1

2

3

4

5

NESLĪDOŠA  
APAKŠA

100% 
KOKVILNA

110018973 debeszila 
(140 x 200 cm) 
Pieejams arī divvietīgais 
komplekts.

110018223 debeszila 
(140 x 200 cm) Pieejama 
arī 200x200 cm.

110018221 debeszila 
(50 x 70 cm) Pieejams  
arī koraļļu rozā.

110018219 debeszila 
(30 x 50 cm) Pieejams  
arī koraļļu rozā.

110018226 debeszila 
(sega 200 x 200 cm un  
2 spilveni) 

110018225 debeszila 
(sega 140 x 200 cm,  
1 spilvens) 

29,90 €

44,90 €

99,90 €69,90 €

29,90 €

29,90 €40°C
PĀRVALKS



Gultas veļas komplekts 
Primavera II
Dormeo radītajai gultas veļai "Primavera" 
ir unikāls tauriņu dizains kombinācijā ar 
kvalitatīvu audumu — TENCEL® šķiedra  
(55%) nodrošina audumam raksturīgo 
maigumu un izturību. Kad šī gultas veļa 
greznos Jūsu guļamistabu, pamanīsiet, ka 
tā maigi mirdz, jo sastāvā ir arī kokvilnas 
satīns (45%).

Ar vienu gultasveļas komplektu iespējams 
radīt 4 dažādas dizaina kombinācijas.

TENCEL®KOKVILNAS 
SATĪNS

40°C

b
ēš

s

zi
ls

za
ļš

p
el

ēk
s

Iegādājies arī kvalitatīvus palagus no stilīgās Primavera kolekcijas!

Palags ar gumiju  
Primavera

Klasiskais palags  
Primavera

Čības 
Primavera
Izmēri: 
S (36-37);  
M (38-39);  
L (40-41)

no 17,90 € no 34,90 €
104245500 violeta 
(160x250 cm)
Pieejamie izmēri: 
160x250 cm, 240x250 cm,

59,90 €
106114339 zaļa

106125419 bēša,  
L izmērs (pieejamas arī zilas)

106118357 zils (90x200 cm)
Pieejami izmēri:160x200 cm, 
180x200 cm.

106114343 zaļa

39,90 €

19,98€

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

Pieejamās krāsas: 
bēša, violeta, zaļa

Pieejamās krāsas: 
bēša, violeta, zaļa

TENCEL®KOKVILNAS 
SATĪNS

40°C

Dekoratīvais spilvens  
Sleep Inspiration

Miega maska  
Sleep Inspiration

110018182 debeszila 
(45 x 45 cm)

110018965 zila

7,90 €4,90 €

30°C
PĀRVALKS

Pildīts ar Wellsleep® 
šķiedrām.  
Noņemams pārvalks, 
darināts no 100 % 
kokvilnas.

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S
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tikai
-20%

Gultas veļas komplekts 
Primavera II
Dormeo radītajai gultas veļai "Primavera" 
ir unikāls tauriņu dizains kombinācijā ar 
kvalitatīvu audumu — TENCEL® šķiedra  
(55%) nodrošina audumam raksturīgo 
maigumu un izturību. Kad šī gultas veļa 
greznos Jūsu guļamistabu, pamanīsiet, ka 
tā maigi mirdz, jo sastāvā ir arī kokvilnas 
satīns (45%).

Ar vienu gultasveļas komplektu iespējams 
radīt 4 dažādas dizaina kombinācijas.

Komplektā 
palags!

SKĀRIENJUTĪGS  
SENSORS

3 GAISMAS 
INTENSITĀTES  
LĪMEŅI

E14
40W1,4 m

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

Šis patīkamais materiāls ir papildināts ar 
unikālu, īpaši Latvijas simtgadei izstrādātu 
dizainu ar baltu spēka zīmēm. 

Gultas veļa NORDIC MUSE ir pieejama trīs 
dabas iedvesmotos krāsu toņos, jūras zaļā, 
dūmakaini violetā un akmens pelēkā krāsā. 

39,90 €

59,90 €

59,90 €
110011557 zila 110011558 zila

110016822 violeta

110016827 violeta

49,90 €

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

Lampa Gala
• Izmērs: 25 x 10 x 10 cm.
• Aprīkota ar USB lādēšanas ligzdu.

110012403

19,90 €

15,92 €

Gultas veļas komplekts Gala 
Greznais gultas veļas komplekts Gala ir darināts 
no 100 % kokvilnas satīna. Spilvendrānai ir 
glīta Oksfordas stila maliņa klasiskam izskatam. 
Atšķirībā no vairuma citu gultasveļas komplektu, 
šajā komplektā iekļauts arī palags pieskaņotā 
krāsā. Spilvendrānai ir vienkārša aizdare ar 
atloku, un segas pārvalkam ir klasiskā 
 aizdare ar pogām. Pieejams 3 krāsās.

JA
UN

UM
S

KOKVILNAS 
SATĪNS

60°C

• Vienvietīgais komplekts: segas 
pārvalks140 x 200 cm, spilvendrāna 
50 x 70 cm un palags 160 x 250 cm.  

• Divvietīgais komplekts: segas pārvalks 
200 x 200 cm, 2 spilvendrānas un 
palags 220 x 250 cm.

TENCEL®KOKVILNAS 
SATĪNS

40°C

PĀRVALKS

Pildīts ar Wellsleep® 
šķiedrām.  
Noņemams pārvalks, 
darināts no 100 % 
kokvilnas.
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Palags ar gumiju Mix&Match
Piemērots jebkuram līdz 30 cm augstam matracim. 

Gultas veļas komplekts Mix&Match
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

Spilvendrānas Mix&Match
Komplektā: 2 gab. Aploksnes veida aizdare

Tirkīza 106153194

106153180no 15,90 €*
*Izmēri no 90x200 cm

9,90 €
50 x 70 cm

KOKVILNAS 
SATĪNS

KOKVILNAS 
SATĪNS

KOKVILNAS 
SATĪNS

40°C

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

44,90 €
110011439 zaļa 110011440 zaļa

34,90 €

44,90 €
106153197 violeta 106153198 violeta

34,90 €

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS
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Gultas veļas komplekts 
Warm Hug bērniem 
• Izgatavots no 100% kokvilnas 
• Vienā pusē ir vienkāršs mākoņu 
zīmējums, bet otra puse - vienkrāsaina 
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 toņos - rozā un zilā

Rozā 110011855

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. 

• Segas pārvalkam ir pogu aizdare, bet 
pārvalkam aizdare ar atloku.

• Vienu pusi rotā lieli, krāsaini burbuļi, bet 
otru – daudzi, mazi burbulīši.

• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu



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

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 
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Gultas veļas komplekts 
Warm Hug bērniem 
• Izgatavots no 100% kokvilnas 
• Vienā pusē ir vienkāršs mākoņu 
zīmējums, bet otra puse - vienkrāsaina 
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 toņos - rozā un zilā

Rozā 110011855

24,90 €

24,90 €
Zaļa 106151795

24,90 €
110024333 zils

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. 

• Segas pārvalkam ir pogu aizdare, bet 
pārvalkam aizdare ar atloku.

• Vienu pusi rotā lieli, krāsaini burbuļi, bet 
otru – daudzi, mazi burbulīši.

• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

100% 
KOKVILNA

100% 
KOKVILNA

30°C

30°C

60°C

JA
UN

UM
SGultas veļas komplekts 

Seaworld 
Rotaļīga, koša un viegli komplektējama ar 
citām gultas veļām. Dizains ar košām haizivīm 
puikām un nāriņām meitenēm. 

• Ražots no 100% kokvilnas mīkstam 
pieskārienam. 

• Mazgājams līdz pat 60 temperatūrā. 
• Gan spilvendrānai, gan segas pārvalkam ir 

rāvējslēdzēja aizdare.



Šī burvīgā un rotaļīgā Dreamspace 
kolekcija bērniem aicina gulēt zem 
zvaigžņotām debesīm, neizejot no 
telpām.  

Šī kolekcija ir jautrs un krāsains veids, 
kā ienest bērna guļamistabā fantāziju 
rosinošu stilu. Unikāli izstrādātie 
kosmosa elementi rotā visas kolekcijas 
preces, kas kopumā izskatās askētiski 
un moderni. 

Sapņo lielas domas!

KOLEKCIJA  
BĒRNISTABAI   
Dreamspace

2

1

3

5

4

6

Gultas veļas komplekts Dreamspace

Paklājs Dreamspace

Klasiskais spilvens Dreamspace

Anatomiskais spilvens 
Dreamspace

Sega Dreamspace

Matrača pārklājs  
Dreamspace

1

2

3

4

5

6

110010082 
(140 x 200 cm)24,90 €

110008889 
(100 x 150 cm)39,90 €

110008907 
(40 x 60 cm)19,90 €

110008910 
(140 x 200 cm)39,90 €

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

110008876 
(25 x 40cm)19,90 €

Bērnu segas un spilvena 
komplekts Warm Hug 
• Segas izmērs 130 x 190 cm, spilvena 
izmērs 40 x 40 cm.
• Pieejams 2 toņos - rozā un zilā

Mugursoma bērniem
• Tā ir ietilpīga, ar plašu nodalījumu  

un kabatu ūdens pudelei. 
• Izmērs: 33,5x28,5x9 cm
• Ietilpība: 8 l
• Svars: 0,3 kg

110009069 zils

Plīša rotaļlieta pūķītis
• Aptuveni 30 cm augsta.

104142881

19,98 €
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110001323  
FAIRYTALE 
JUNGLE 
110002626  
Ziemas fantāzija

Bērnu segas un spilvena 
komplekts Warm Hug 
• Segas izmērs 130 x 190 cm, spilvena 
izmērs 40 x 40 cm.
• Pieejams 2 toņos - rozā un zilā

Mugursoma bērniem
• Tā ir ietilpīga, ar plašu nodalījumu  

un kabatu ūdens pudelei. 
• Izmērs: 33,5x28,5x9 cm
• Ietilpība: 8 l
• Svars: 0,3 kg

110009069 zils

105052638 nīlzirgs

30°C

JA
UN

UM
S

-50%

-50%

110001323  
(140 x 200 cm)

24,90 €

49,90 €

12,45 €

24,95 €

19,98 €

Dormeo sapņu telts 
bērniem
Pieejami dažādi motīvi, kas rosinās jaukus 
fantāzijas pilnus sapņus.

To ir viegli uzstādīt - piestipriniet pie gultas 
dažu sekunžu laikā. Ērti un kompakti 
uzglabājama.

• Piemērota jebkurai gultai platumā no 90 cm 
līdz pat 160 cm  
(jo šaurāka gulta, jo augstāka telts).

• Kad tā vairs nav nepieciešama, vienkārši 
salociet un noglabājiet.

• Ražošanā izmantoti augstas kvalitātes 
materiāli - izturīgi un viegli tīrāmi.

• Sapņu telts ir aprīkota ar gaismiņu lasīšanai 
un 2 rokturiem ērtākai uzstādīšanai.

Warm Hug spilvens 
bērniem 3-vienā

Izmērs: 28 x 42 cm.

30°C

110011527 zils

9,90 €
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Četru sezonu segu komplekts
Segu komplektu Four Season jūs varēsiet lietot 
visu gadu. Tas sastāv no divām elegantām dažāda 
biezuma segām — plānākā ir paredzēta vasaras 
sezonai, biezākā būs piemērota pavasarim un 
rudenim, savukārt abas saspraustas kopā būs 
lieliska izvēle ziemā. 

• Neticami mīksta, elpojoša, hipoalerģiska, kā arī 
piemērota jutīgai ādai. 

• Pilnībā mazgājama 60 °C – šādā temperatūrā iet 
bojā putekļu ērcītes. 

• Pieejami divi izmēri: 140 x 200 un 200 x 200 cm.
• Plānākās segas pildījums - Tencel® un Wellsleep® 

škiedras; biezākās segas pildījums - Wellsleep®.

110015244 (140x200 cm)

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

no 49,90 €

Sega Good Morning/Night 
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. 

106039103 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmērino 54,90 €

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

•Kvalitatīvie materiāli nodrošina izcilu gaisa caurlaidību.

•Piemērota cilvēkiem ar jutīgu ādu un alerģijām.

Pieejamas arī šīs 
kolekcijas biezās 

segas!

101796467 (140 x 200 cm)

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.

Pieejamas arī šīs 
kolekcijas biezās 

segas!

60°C

40°C

60°C
UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

Sega Natura
Segas pārklājs izgatavots no 100% organiskās 
kokvilnas.Pildīta 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. 

84,90 €
106135152 (200x200 cm)

64,90 €
106135154 (140x200 cm)

100% 
KOKVILNA

40°C

tikai
-40%

54,90 €

32,94 €
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Plānā sega ar eikalipta šķiedrām
Segas pildījumā ir divu unikālu šķiedru apvienojums. 
Tencel® šķiedras, kas nodrošina mitruma absorbēšanu 
un termoregulāciju miega laikā, un Wellsleep® uzlabotās 
šķiedras - īpašam segas mīkstumam un apjomam, ērtai 
gulēšanai.  

AirX System® – nodrošina optimālu gaisa cirkulāciju.

Viens komplekts
visām sezonām!

Bieza, plāna vai 
sapogāta kopā

Četru sezonu segu komplekts
Segu komplektu Four Season jūs varēsiet lietot 
visu gadu. Tas sastāv no divām elegantām dažāda 
biezuma segām — plānākā ir paredzēta vasaras 
sezonai, biezākā būs piemērota pavasarim un 
rudenim, savukārt abas saspraustas kopā būs 
lieliska izvēle ziemā. 

• Neticami mīksta, elpojoša, hipoalerģiska, kā arī 
piemērota jutīgai ādai. 

• Pilnībā mazgājama 60 °C – šādā temperatūrā iet 
bojā putekļu ērcītes. 

• Pieejami divi izmēri: 140 x 200 un 200 x 200 cm.
• Plānākās segas pildījums - Tencel® un Wellsleep® 

škiedras; biezākās segas pildījums - Wellsleep®.

60°CTENCEL®

TENCEL® TENCEL®

110015244 (140x200 cm)

no 49,90 €

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

•Kvalitatīvie materiāli nodrošina izcilu gaisa caurlaidību.

•Piemērota cilvēkiem ar jutīgu ādu un alerģijām.

60°C40°CUZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

JA
UN

UM
S

49,90 €
105922913 (140 x 200 cm)

59,90 €
105922912 (200 x 200 cm)

Sega Natura
Segas pārklājs izgatavots no 100% organiskās 
kokvilnas.Pildīta 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. 2 segu

komplekts

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

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

106006443 (140 x 200 cm)
* pieejami dažādi izmērino 99,90 €
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Spilvens True Evolution

• Pildījums: Memory 
putas,  
12 Memory putu  
Octaspring® 
atsperes,  
12 Ecocell® 
atsperes

• Unikālā bišu šūnas struktūra nodrošina izcilu  gaisa 
caurlaidību un vēsāku, sausāku un higiēniskāku 
gulēšanu.

106083068

12 cm

WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

Segas un spilvena 
komplekts Good 
Morning/Night  
• Spilvenu un segu komplekti trīs skaistās 

krāsu kombinācijās visērtakajai gulēšanai 
naktīs un no rītiem!

• Pildījums - Wellsleep® mikrošķiedras.

Segas un spilvena 
komplekts Naturefeel
• 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

HERO segas un spilvena 
komplekts 
• Re-vitalize skābekļa jonu apstrādes 

tehnoloģija, kas izmantota Hero segas un 
spilvena ražošanā, ir radīta, lai uzlabotu 
miega kvalitāti, relaksētu un vairotu enerģiju. 

• Hero sega un spilvens ir darināti, izmantojot 
Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras 
tehnoloģiju, tāpēc tie ir gaisu caurlaidīgi, 
saglabā siltumu un ar papildu apjomu.

• Wellsleep® mikrošķiedras ir ideāli 
piemērotas alerģiskiem cilvēkiem un astmas 
slimniekiem.

99,90 €
106138954 dzeltens

110022593 Vienvietīgais 
komplekts

110022594 Divvietīgais 
komplekts

106138957 dzeltens

69,90 €

99,90 € 139,90 €

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

40°C

40°C

JA
UN

UM
S

Klasiskais spilvens ar 
eikalipta šķiedrām

WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

40°C

110012440  
(140x200 cm)100,00 €
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Klasiskais spilvens Aloe Vera
• pārvalks izgatavots no 100% Softdream® mikrošķiedrām
• bagātināts ar Aloe Vera ekstraktu

Klasiskais spilvens Memosan
Pildīts ar nelieliem 100% Memory putu gabaliņiem

Nodrošina anatomisku atbalstu  
skriemeļiem, galvai un pleciem,  
kā arī atslābina muskuļus  
miega laikā. 

Klasiskas formas 
anatomiskais  
spilvens

50 x 70 cm

50 x 70 cm

29,90 €44,90 €
106039104110019522

Klasiskais spilvens Sjena

50 x 70 cm

24,90 €
101796466

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

Spilvens True Evolution

• Pildījums: Memory 
putas,  
12 Memory putu  
Octaspring® 
atsperes,  
12 Ecocell® 
atsperes

• Unikālā bišu šūnas struktūra nodrošina izcilu  gaisa 
caurlaidību un vēsāku, sausāku un higiēniskāku 
gulēšanu.

44,90 €
106083068

12 cm

49,90 €
106083067

16 cm 40 x 60 cm

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

60°C

60°C

60°C

HIPOALERĢISKS

Segas un spilvena 
komplekts Good 
Morning/Night  
• Spilvenu un segu komplekti trīs skaistās 

krāsu kombinācijās visērtakajai gulēšanai 
naktīs un no rītiem!

• Pildījums - Wellsleep® mikrošķiedras.

Segas un spilvena 
komplekts Naturefeel
• 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

HERO segas un spilvena 
komplekts 
• Re-vitalize skābekļa jonu apstrādes 

tehnoloģija, kas izmantota Hero segas un 
spilvena ražošanā, ir radīta, lai uzlabotu 
miega kvalitāti, relaksētu un vairotu enerģiju. 

• Hero sega un spilvens ir darināti, izmantojot 
Wellsleep® uzlabotās mikrošķiedras 
tehnoloģiju, tāpēc tie ir gaisu caurlaidīgi, 
saglabā siltumu un ar papildu apjomu.

• Wellsleep® mikrošķiedras ir ideāli 
piemērotas alerģiskiem cilvēkiem un astmas 
slimniekiem.

110022594 Divvietīgais 
komplekts

pielāgojams
apjoms

40°C
PĀRVALKS

Klasiskais spilvens ar 
eikalipta šķiedrām

50 x 70 cm

• Izcila termoregulācija;
• Piemērots cilvēkiem  

ar alerģiju.

39,90 €
105922914

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.

34,90 €
106039109

40°CUZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

110012440  
(140x200 cm)
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Dormeo Plus gaisa mitirinātājs 
un aromatizētājs
Palielina gaisa mitruma līmeni mājā, gan arī kalpo kā 
gaisa aromatizētājs.

• Jauda: 20W
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,80 l
• Skāriena kontroles sistēma
• Darbības laiks ar pilnu tvertni: 9 h

10597624659,98 €

SKĀRIENJUTĪGS  
SENSORS

1,4 m

tikai
-60%

106011183

29,90 €

11,96 € salocītā veidā 
plakana

Saliekamā kaste  
1001 Nakts
Izmēri: 36 x 26 x 36 cm

Paklājs Home
• Izmērs: 50x100cm
• Pieejams divās elegantās krāsās  

(bēša un pelēka)

Spilvendrāna Essenso
Pieejmas divos dažādos izmēros:

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

110008682 balts,  
40x60cm

Pārklājs 1001 Nakts
Gaumīgs risinājums, kas pasargā dīvānu  
no putekļiem un gružiem.
3 -vienā pielietojums: pleds, gultas  pārklājs, funkcionāls dīvāna pārklājs!
• Velvetam līdzīgs materiāls piešķir īpašu izsmalcinātu gultai vai dīvānam, savukārt 

auduma otra puse neļauj tam noslīdēt no virsmas un notur to.
• Der līdz 170 cm gariem dīvāniem 
   (pārvalka izmērs: 165x190cm)
• Pleda daļas ir savienotas ar rāvējslēdzējiem.
• Kabatas žurnāliem un TV pultīm

Pieejams 2 krāsās

Ērtas kabatasNoņemami 
roku atbalstu 

pārvalki

Gultas veļas komplekts  
Warm Hug
• Vienā pusē ir elegants sniegpārsliņu raksts, bet otra 
puse - vienkrāsaina 
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 aktuālās krāsās: pelēkā un tumši zilā

tikai
-60%

106099427 violets69,80 €

27,92 €

• Pārvalka garums: 190 cm;
• Pārvalka platums: 165 cm;
• Roku balstu pārklāja garums: 76 cm;
• Roku balsta pārklāja platums: 53 cm.

106119984 bēša

29,90 €

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

MEMORY  
PUTAS
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110011416 bronza  
(40 x 40 cm) kompl. 2 gab.

110011403 bronza 
(130 x 160 cm)

14,90 € 29,90 €
30°C 30°C

Dekoratīvie spilveni Extreme Soft 2 gab.
• Divpusēja  

krāsu  
kombinācija, 
3 krāsās -  
bronzas, violetā  
un zilā. Flīss.

Pleds Extreme Soft
• 3 krāsās - bronzas, violetā un zilā.
• Darināts no neticami mīksta  

koraļļu flīsa un mikroflīsa.

Warm Hug  
halāts
Iedomājies, no rīta  
pieceļoties, ietīties  
mīkstā halātā, kas Tev  
liek justies silti un mājīgi.  
Izgatavots no īpaši  
mīksta flīsa ar apburošu,  
baltu un pūkainu apdari,  
jostu  un divām kabatām  
Tavai ērtībai.

• Pieejams 3 unisex izmēros:  
S, M, L

Dormeo Plus gaisa mitirinātājs 
un aromatizētājs
Palielina gaisa mitruma līmeni mājā, gan arī kalpo kā 
gaisa aromatizētājs.

• Jauda: 20W
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,80 l
• Skāriena kontroles sistēma
• Darbības laiks ar pilnu tvertni: 9 h

SKĀRIENJUTĪGS  
SENSORS

Spilvendrāna Essenso
Pieejmas divos dažādos izmēros:

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

no 4,90€
110008682 balts,  
40x60cm

Gultas veļas komplekts  
Warm Hug
• Vienā pusē ir elegants sniegpārsliņu raksts, bet otra 
puse - vienkrāsaina 
• Viens dizains - 4 veidi kā saklāt gultu
• Pieejams 2 aktuālās krāsās: pelēkā un tumši zilā

110011506 zila 110011536, pelēks, S izmērs110011507 zila

VIENVIETĪGS 
KOMPLEKTS 

DIVVIETĪGS 
KOMPLEKTS

KOKVILNAS 
SATĪNS

60°C

44,90 €34,90 € 19,90 €

26,94 €20,94 € 15,90 € 40°C

KOKVILNAS 
SATĪNS

40°C

no 15,90 €
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.

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

Krāsas: balta, pelēka

• Pārvalka garums: 190 cm;
• Pārvalka platums: 165 cm;
• Roku balstu pārklāja garums: 76 cm;
• Roku balsta pārklāja platums: 53 cm.

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

-40% -20%
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SUPERCENA

Gatavo. Svini. Ik dienu.

-30%
PILNA CENA 9990€

TAGAD
TIKAI 6990€

DĀVANĀ
Piedāvājums spēkā 
līdz 18.03.2019. 
vai kamēr prece ir 
pieejama.

Smalcinātājblenderis 
Nutribullet Red
Komplektā ietilpst: 
• 1 x jaudīga augsta griezes momenta pamatne;
• 1 x ietilpības krūze (0,7 l); 
• 1 x krustveida asmens; 
• 1 x NutriBullet lietošanas instrukcija un recepšu grāmata;
• 1 x NutriBullet veselīga uztura ieteikumu buklets.

20 000
APGRIEZIENI MINŪTĒ

600 W

Pirmie soļi veselīgo ēšanas 
paradumu pasaulē ģimenei.

20.000
APGRIEZIENI MINŪTĒ
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PRO
9 0 0  S E R I E S

Jaudīga ierīce aktīviem 
lietotājiem.

Labākais smalcinātājblenderis 
savā kategorijā.

900 W 1700 W

25 000
APGRIEZIENI MINŪTĒ

30 000
APGRIEZIENI MINŪTĒ

augsta 
griezes 
momenta 
pamatne

augsta griezes 
momenta pamatne

lielā 
krūze 
(900 ml)

krusteniskais 
smalcināšanas 
asmens

krusteniskais 
smalcināšanas 
asmens

lielā krūze ar 
rokturi (1000 ml)

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

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

vāciņš krūkai

piederums 
asmens 
noņemšanai

krūze (500 ml) un 
1 gredzenveida 
uzmava  
ar rokturi krūka  

ar div-
daļīgu 
vāku 

1 vairākkārt 
izmantojams vāciņš 
ēdiena uzglabāšanai

gredzenveida 
uzmava

kabatas uztura 
ceļvedis angļu 
valodā

lietotāja 
rokasgrāmata

vairākkārt 
izmantojams 
vāciņš ēdiena 
uzglabāšanai

vāks 
līdzņemšanai 
ar iemuti un 
korķīti

lielā 
krūze 
ar 
rokturi

9 GAB. KOMPLEKTS
Kas ietilpst komplektā?

10 GAB. KOMPLEKTS
Kas ietilpst komplektā?

Kurš NUTRIBULLET smalcinātājblenderis ir piemērots tieši Tev?

D A B A  I E D V E S M O

JO VAIRĀK APGRIEZIENU MINŪTĒ JO VIENDABĪGĀKA KONSISTENCE UN ĀTRĀKS REZULTĀTS

(1400 ml)

(1300 ml)

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

IETAUPI

16 €
IETAUPI

50 €

104730157 105885554

143,89 € 199,90 €
159,90 € 249,90 €

Gatavo. Svini. Ik dienu.

Komplektā ietilpst: 
• 1 x jaudīga augsta griezes momenta pamatne;
• 1 x ietilpības krūze (0,7 l); 
• 1 x krustveida asmens; 
• 1 x NutriBullet lietošanas instrukcija un recepšu grāmata;
• 1 x NutriBullet veselīga uztura ieteikumu buklets.

20 000
APGRIEZIENI MINŪTĒ

600 W

Pirmie soļi veselīgo ēšanas 
paradumu pasaulē ģimenei.

600 W

20.000
APGRIEZIENI MINŪTĒ

augsta 
griezes 
momenta 
pamatne

lielā krūze 
(680 ml)

krusteniskais 
smalcināšanas 
asmens

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

krūze (511 ml) un 1 
gredzenveida uzmava 
ar rokturi

2 vairākkārt 
izmantojami vāciņi 
ēdiena uzglabāšanai

krūze (511 ml) un 1 
gredzenveida uzmava 
ar rokturi

kabatas uztura 
ceļvedis angļu 
valodā

malšanas 
asmens

12 GAB.KOMPLEKTS
Kas ietilpst komplektā?

119,90 €
100896055
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300 W

Mikseri ir viegli noņemt 
no statīva un izmantot 

atsevišķi

Aerogrils Air Fryer 
Ar cepšanas ierīci Delimano Air varēsiet pagatavot un pasniegt veselīgas 
un gardas maltītes. Tā kā karstas eļļas vietā tiek izmantots karsts gaiss, 
ar šo ierīci jūs varēsiet pagatavot daudzus savus iemīļotākos ēdienus. 
Salīdzinājumā ar tradicionāli eļļā ceptajiem ēdieniem, tagad jūsu 
iecienītajos ēdienos būs mazāk kaloriju un taukvielu.

Cepšanas ierīces 2,5 l traukā vienā reizē iespējams pagatavot līdz pat 
700 g ceptu kartupeļu un 500 g steika vai vistas krūtiņas – ideāls trauks 
lielu ģimenes maltīšu pagatavošanai.

• Temperatūra regulējama no 80-200 °C.
• Taimeris un automātiskās izslēgšanās funkcija.
• 2,5 l trauks ar nelīpošu pārklājumu.
• Noņemamās daļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Piederumi  
komplektā106137380

169,92 €
199,90 €

Espresso  
kafijas automāts Deluxe
Espresso kafijas automāts Deluxe ir ierīce, kas 
iederēsies ikvienā virtuvē. Ar to varēsiet pagatavot 
iecienītāko kafiju – espresso, kapučīno vai "latte"!

• Vienlaicīgi var pagatavot 1 vai 2 tasītes.
• Darbojas ar lielu jaudu - 1250W.
• Izmantojot uzsildīšanas funkciju, varat saglabāt dzērienu 

krūzēs siltu.
• Vienkārši noņemama un uzpildāma 1.5l ūdens tvertne 

kafijas aparāta aizmugurē.
• Izmēri: 31x19x33 cm

IETAUPI

30€

Aprīkots ar piena 
putotāju

100892537

24,90 €

Kafijas dzirnaviņas Clarity

Rotējoša  
bļoda

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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20€

IETAUPI

106153207

59,90 €

39,90 €

Rokas mikseris ar statīvu Joy
Aprīkots ar automātiski rotējošu bļodu, lai darbošanās laikā 
jūsu rokas būtu brīvas. Tādejādi jūs ērti varat pievienot 
nepieciešamās sastāvdaļas bļodā. 

Ražots no kvalitatīviem materiāliem, ar nerūsējošā tērauda 
putojamām slotiņām un mīklas maisīšanas āķiem (tos var 
mazgāt trauku mašīnā). 

• Komplektā ietilpst: bļoda, nerūsējošā tērauda putotāji  
un mīklas āķi.

• 300 W jauda. 
• Ietilpība: 4 l.

14,06 g tauki /100g / 288 kcal

12,9 g tauki / 100 g / 264 kcal

110016408



1300- 1500 W

Fritē veselīgi! Cept un uzsildīt Tvaicēt Fritēt, grillēt

Aerogrils Air Fryer 
Ar cepšanas ierīci Delimano Air varēsiet pagatavot un pasniegt veselīgas 
un gardas maltītes. Tā kā karstas eļļas vietā tiek izmantots karsts gaiss, 
ar šo ierīci jūs varēsiet pagatavot daudzus savus iemīļotākos ēdienus. 
Salīdzinājumā ar tradicionāli eļļā ceptajiem ēdieniem, tagad jūsu 
iecienītajos ēdienos būs mazāk kaloriju un taukvielu.

Cepšanas ierīces 2,5 l traukā vienā reizē iespējams pagatavot līdz pat 
700 g ceptu kartupeļu un 500 g steika vai vistas krūtiņas – ideāls trauks 
lielu ģimenes maltīšu pagatavošanai.

• Temperatūra regulējama no 80-200 °C.
• Taimeris un automātiskās izslēgšanās funkcija.
• 2,5 l trauks ar nelīpošu pārklājumu.
• Noņemamās daļas drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

 Zvani,
uzzini  

izdevīgāku 
piedāvājumu!

JA
UN

UM
S
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CEPTS AR 
KARSTU 
GAISU

CEPTS AR 
KARSTU 
GAISU

15,5 g tauki /100g / 261 kcal

14,06 g tauki /100g / 288 kcal

12,9 g tauki / 100 g / 264 kcal

7,4 g tauki /100 g / 186 kcal

3,4 g tauki / 100 g / 192 kcal

4 x 
mazāk tauku

9,1 g tauki /100g / 243 kcal

40% 
mazāk tauku

8,4 g tauki /100g / 198 kcal

45% 
mazāk tauku

<0,3 g tauki /100g / 145 kcal

95% 
mazāk tauku

110016408

Gaļa panējumā

Jūras veltes

Vistu stilbiņi

Kartupeļi frī

129,90 €

EĻĻĀ  
CEPTS

EĻĻĀ  
CEPTS

67 169 071



Ūdens sildīšanas 
krāns
• Līdz pat 60 grādiem karsts 

ūdens 
• Regulējama temperatūra
• Regulējama ūdens padeve
• Ar standarta apsildes spirāli

Delimano ūdens sildītājs ietaupīs 
jūsu laiku, enerģiju un ūdeni. 

Vienkārši uzstādiet to pie izlietnes, 
pievienojiet maiņstrāvai un jau 

pēc mirkļa pa krānu tecēs siltais 
ūdens!

102367595

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

105973384

89,90 €
69,90 €

IETAUPI

20€

Komplektā:

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

110016649

Jauda: 1000 W

JA
UN

UM
S

Delimano elektriskais ātrvāres 
katls PRO 5,5l
Delimano elektriskais ātrvāres/ spiediena katls PRO 
5,5l ir risinājums ātrām un vieglām maltītēm. Atkarīgs 
no tā, ko gatavojat, un spiediena, kas nepieciešams, 
lai to pagatavotu, šī gudrā ierīce pagatavo ēdienu līdz 
pat trim reizēm ātrāk, nekā gatavojot ierastā veidā.

• 15 automātiskās funkcijas, lai ātri un viegli pagatavotu 
maltītes

• Gatavošana zem spiediena ir ātrāka, nekā parasta 
gatavošana. Jūs ietaupīsiet laiku un arī enerģiju.

Komplektā ietilpst:
• multivāres katls ar 

nerūsējošā tērauda 
korpusu un digitālo 
vadības paneli

• alumīnija iekšējais 
katls

• rīsu karote
• zupas karote
• mērkrūze
• Liels alumīnija katls ar 

5.5 l ietilpību maltītēm 
visai ģimenei

129,90 €

Pagatavo maltīti 
ātrāk zem spiediena!
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Kāpēc izvēlēties INSTANT vai INSTANT 
DIGITAL PRO ūdens sildītāju?
Parastie boileri izšķērdē daudz ūdens garo cauruļu dēļ, bet 
Delimano ūdens sildītājs to uzsilda tieši pie krāna, nezaudējot 
ne piliena. Delimano ūdens sildītājs darbojas bez iepriekšējas 
uzkarsēšanas un temperatūras uzturēšanas, tāpēc nerodas siltuma 
zudumi. Ūdeni var uzsildīt 3 sekundēs, ietaupot daudz laika. Ideāls 
risinājums vietās, kur nav centralizētas karstā ūdens padeves.

Ūdens sildīšanas 
krāns
• Līdz pat 60 grādiem karsts 

ūdens 
• Regulējama temperatūra
• Regulējama ūdens padeve
• Ar standarta apsildes spirāli Ar standarta apsildes 

spirāli
Viegli grozāms 

krāns

Pērkot ūdens sildīšanas krānu ar 
digitālo displeju dāvanā salokāms 
trauku žāvētājs Brava

Ūdens sildīšanas 
krāns ar digitālu 
displeju

virtuve

pagrabs

darba vieta

ceļojumu furgons

brīvdienu māja

Vietas, kur iespējams uzstādīt:

• Moderns dizains
• Ērti nolasāms digitālais 

displejs ļaus jums ērti kontrolēt 
temperatūru

• Uzsilda ūdeni dažās sekundēs
• Taupa ūdeni un enerģiju un laiku

Delimano ūdens sildītājs ietaupīs 
jūsu laiku, enerģiju un ūdeni. 

Vienkārši uzstādiet to pie izlietnes, 
pievienojiet maiņstrāvai un jau 

pēc mirkļa pa krānu tecēs siltais 
ūdens!

102367595 110008660

49,90 € 59,90 €Jauda: 3 KW Jauda: 3,3 KW

19 € vērtībā 

JA
UN

UM
S

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

tikai
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Virtuves kombains Deluxe
Atvieglo savus darbus virtuvē ar jaudīgo virtuves  
kombainu, kas paveiks tik daudz Tavā vietā
• Jaudīga kulšana, maisīšana un mīcīšana
• Nerūsējošā tērauda bļodu ērti pārvietot no un uz ierīces,  

tās ietilpība 5,5 l
• 10 dažāda ātruma iestatījumi un pulsējošais režīms
Komplektā ietilpst: 3 attēlā redzamie uzgaļi maisīšanai, kulšanai,  
mīcīšanai, bļoda un tās aizsargs, lai novērstu ēdiena izkļūšanu ārpus  
bļodas malām.

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.

220-240 V

1800 W

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

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Viena ierīce gan maļ, 
gan veido desiņas.

106118320

89,90 €

59,90 €

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

200 W

Iegūsti no produktiem 
vērtīgāko!

135,90 €
199,90 €    Jautā

PAPILDU 
GARANTIJA

IETAUPI

64€
106156437

Vertikālais grils CHEF BBQ
Veselīgākas maltītes, gatavojot ar mazāku 
taukvielu daudzumu!

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

utt.

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

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

IEBŪVĒTS ASINĀ
TĀJSTIKAI

29,90€
106094439

Ieliec, izņem un 
asini vienlaikus!

tikai
-30 €
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Virtuves kombains Deluxe
Atvieglo savus darbus virtuvē ar jaudīgo virtuves  
kombainu, kas paveiks tik daudz Tavā vietā
• Jaudīga kulšana, maisīšana un mīcīšana
• Nerūsējošā tērauda bļodu ērti pārvietot no un uz ierīces,  

tās ietilpība 5,5 l
• 10 dažāda ātruma iestatījumi un pulsējošais režīms
Komplektā ietilpst: 3 attēlā redzamie uzgaļi maisīšanai, kulšanai,  
mīcīšanai, bļoda un tās aizsargs, lai novērstu ēdiena izkļūšanu ārpus  
bļodas malām.

1000 W motors, ko var regulēt automātiski

106105767

154,90 €
199,90 €

Viena ierīce lielākajiem 
darbiem virtuvē!

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

IETAUPI

45€

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Gaļas mašīna 
un tās 
piederumi 

2 3 4 5

Pamata komplekts1

106106061

79,90 €
49,90 €

106106055

49,90 €
29,90 €

106106056

49,90 €
19,90 €

106106059

39,90 €
45,90 €

Jautā operatoram un papildini pamatkomplektu ar dažādiem aksesuāriem!

Rīvju 
komplekts

Smalcinātājs - 
dzirnaviņas

Stikla 
blendera  
krūze 1,5 l

Vertikālais grils CHEF BBQ
Veselīgākas maltītes, gatavojot ar mazāku 
taukvielu daudzumu!

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

utt.

7 nerūsējošā tērauda iesmi 
šašlikiem, centra statīvs girosam.

1400 W25 x 25 x 36 cm

220-240V 50/60Hz

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJAGaršo kā uz dzīvas 
uguns gatavots

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

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

103341869

89,90 €
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Ierīce pankūku 
cepšanai Utile
Elektriska panna - plānām, maigām 
pankūkām.

105895651

14,95 €

29,90 €

tikai
-50%

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

Olu vārīšanas ierīce Utile Master Pro

220–240 V, 50 H, 360 W

2 nodalījumu veidne 
2 olu cepšanai 

Aizsardzība 
no ēdiena 

pārvārīšanas!

Vāks no 
kvalitatīva 
materiāla

Ietvars 7 olu 
vārīšanai

Trauks tvaicēšanai 
un omletes 

pagatavošanai

gatavo kā uz pannas106078578

159,90 €
199,90 €IETAUPI

40€

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Daudzfunkcionāls katls Redmond
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!

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

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.

-50%

106064600

14,90 €

29,80 €

Pankūkas pāris 
sekundēs!

Mazais komplekts
• vidēja izmēra panna  

(24 cm), 
• katls (24 cm), 
• apaļā cepešpanna (26 cm), 
• mērces katliņš (16 cm).

Stone legend CopperLUX komplekti.
Katrā virtuvē vajag tādu!

Grande  
komplekts
• cepešpanna (40 x 25cm), 
• panna (28cm ), 
• pannas vāks (28cm) , 
• katls (28cm ), 
• apaļā cepešpanna (28cm).

Mega komplekts
• panna (24 cm), 
• 2 katli ( 20 un 24 cm), 
• 2 vāki (20 un 24 cm), 
• mērces katliņš (16 cm), 
• pankūku panna (24 cm), 
• cepešpanna (40 x 25 cm), 
• kvadrātveida panna  

(27 x 27 cm) + vāks.

Premium komplekts
• 40 x 25 cm cepešpanna, 
• 3 katli: 20 cm, 24 cm un 28 cm. 
• 3 pannas: 20 cm, 24 cm un 28 cm. 
• 3 apaļās cepešpannas:  

24 cm, 26 cm un 28 cm, 
• dziļā panna
• pankūku panna,
• 16 cm mērces katliņš. 
• 4 vāki: 20 cm, 24 cm, 26 cm un 28 cm. 
• 27 x 27 cm kvadrātveida panna
•  27 x 27 cm kvadrātveida vāks.

40
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Aizsardzība 
no ēdiena 

pārvārīšanas!

Vāks no 
kvalitatīva 
materiāla

Ietvars 7 olu 
vārīšanai

gatavo kā uz pannas

Mazais komplekts
• vidēja izmēra panna  

(24 cm), 
• katls (24 cm), 
• apaļā cepešpanna (26 cm), 
• mērces katliņš (16 cm).

Stone legend CopperLUX komplekti.
Katrā virtuvē vajag tādu!

Grande  
komplekts
• cepešpanna (40 x 25cm), 
• panna (28cm ), 
• pannas vāks (28cm) , 
• katls (28cm ), 
• apaļā cepešpanna (28cm).

Mega komplekts
• panna (24 cm), 
• 2 katli ( 20 un 24 cm), 
• 2 vāki (20 un 24 cm), 
• mērces katliņš (16 cm), 
• pankūku panna (24 cm), 
• cepešpanna (40 x 25 cm), 
• kvadrātveida panna  

(27 x 27 cm) + vāks.

Premium komplekts
• 40 x 25 cm cepešpanna, 
• 3 katli: 20 cm, 24 cm un 28 cm. 
• 3 pannas: 20 cm, 24 cm un 28 cm. 
• 3 apaļās cepešpannas:  

24 cm, 26 cm un 28 cm, 
• dziļā panna
• pankūku panna,
• 16 cm mērces katliņš. 
• 4 vāki: 20 cm, 24 cm, 26 cm un 28 cm. 
• 27 x 27 cm kvadrātveida panna
•  27 x 27 cm kvadrātveida vāks.

Tev ir vajadzīgs  

viss! 

19 gab. komplekts!

Gatavo kā 

profesionāls pavārs 

10 gab. komplekts!

Perfekts  

ģimenes maltītēm.

5 gab. komplekts!

Viss  vienkāršai 

gatavošanai.

4 gab. komplekts!

110008933

110008934 

110009087

110009089

109,60 €

157,50 €

150,00 €

494,10 €

250,00 €

IETAUPI

100 €
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IZTURĪGS PRET 
SKRĀPĒJUMIEM

VIEGLI 
KOPJAMS

PRET PIEDEGUMIEM 
NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

Dimantu  
& titāna  
daļiņas

-15%

110001277102481297

14,90 €29,80 €

59,80 €

Piederumu komplekts 
cepšanai Copper Crisper

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

1

Rokas blenderis Utile
Rokas blendera komplekts trīs 
vienā, kurā ietilpst:

• blenderis,
• 700ml blendēšanas krūze,
• trauks dārzeņu smalcināšanai,
• dārzeņu smalcinātājs.
Blenderim ir jaudīgs 600 W 
motors ar vienu fiksētu ātrumu 
un nefiksēta ātruma variēšanas 
iespējām.

Piederumus drīkst 
mazgāt trauku 
mazgājamā mašīnā

Unikālais metāla režģis ļauj karstajam gaisam 
cirkulēt visos virzienos, lai ēdiens būtu perfekti 
izcepts, brūns un kraukšķīgs no visām pusēm.

1

2

3

4 5

6

7

2

MAZGĀJAMS 
ARĪ TRAUKU 

MAZGĀJAMAJĀ 
MAŠĪNĀ

39,90 €

29,90 €

1 Katls
Ø 20 cm 4l

2 Katls ar metāla 
rokturiem
Ø 26 cm 6,5l

3

4

Augstā panna
Ø 26 cm 3,5l

Panna
Ø 24 cm

39,90 €

29,90 €

5

6

Panna
Ø 28 cm

Ovāla 
cepešpanna 6l

34,90 €
Komplektā ietilpst: panna 
24 cm, ovāla cepešpanna 
6L, cepešpannas vāks, 
augstā panna 26 cm, katls 
20 cm, vāks 20 cm un 
apaļā veidne 26 cm. 

Komplekts

Adriano’s Ultimate 
virtuves trauki

110003836

161,42 €
189,90 €

tikai
-30€

49,90 €

Silikona virtuves 
cimdi 2 gab. Chef

9,90 € 106040308

Vāks ar 
aroma 
rokturi

110003846
34,3x23,85x5,8 cm

no 10,90€
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VIEGLI 
KOPJAMS

PRET PIEDEGUMIEM 
NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

no 24,90 €

no 19,90 €no 29,90€ 24,90€

19,90€

Apaļā panna-veidne 
Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm

Panna 
Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm 

Katls Ø 20 cm 3,3l,  
Ø 24 cm 5,5l, Ø 28 cm 8,9l 

Mērces katls  
Ø 16 cm

Pankūku panna  
Ø 24 cm 

no 9,90€

Stikla vāks
Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm 

Stone Legend Copperlux  
  virtuves trauku kolekcija

Cepešpanna
40x25 cm 

Cepešpanna
27x27 cm 

34,90€

44,90€

19,90 €
110001507  
komplektā 2 priekšmeti

Piederumu komplekts 
cepšanai Copper Crisper

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

Stone Legend 
CopperLUX  
dziļā panna 26 cm

Dziļā panna ir universāls trauks, kuru 
var lietot gan uz plīts virsmas, gan 
cepeškrāsnī.

• QuanTanium pārklājums, kas satur 
titāna, akmens un vara daļiņas.

Unikālais metāla režģis ļauj karstajam gaisam 
cirkulēt visos virzienos, lai ēdiens būtu perfekti 
izcepts, brūns un kraukšķīgs no visām pusēm.

1

1

2

2

5

6

7

8

5

6

7

8

3

3

4

4

VIEGLI 
KOPJAMS

VISĀM PLĪTS 
VIRSMĀM

MAZGĀJAMS 
ARĪ TRAUKU 

MAZGĀJAMAJĀ 
MAŠĪNĀ

IZTURĪGS PRET 
SKRĀPĒJUMIEM

PRET 
PIEDEGUMIEM 

NOTURĪGS 
PĀRKLĀJUMS

106153063

29,90 €

19,90 €

VISĀM PLĪTS 
VIRSMĀM

IZTURĪGS PRET 
SKRĀPĒJUMIEM

PRET PIEDEGUMIEM 
NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

10€

IETAUPI
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ātri & 
viegli

sagatavot ar

BRAVA

106114820

29,90 €

Produktu smalcinātājs 
Nicer Dicer

Produktu smalcinātājs Nicer Dicer

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

Daudzfunkcionāls virtuves  
piederums Shake It

106155004

9,90 €

Rīks dārzeņu  
mizošanai un  
griešanai

Koka virtuves  
dēlītis

110008238
lielais (36x25 cm)

9,03 €
110008239
mazais (30x20cm)

7,63 €

• 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 110002623

TIKAI
14,90€

3 par

990€

3,90 €
110003446

Asinātājs  
Brava Extreme

106146755

19,90 €

-30%

12,90 € 10,90 €

2 1par
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Pērkot jebkurus 3 gab.  
Brava Utensil  
virtuves piederumus,  
maksā tikai 9,90 €!

Jebkurš viens 
piederums



Elektriskās 
sāls vai piparu 
dzirnaviņas

Četru funkciju tosteris  
Family Snack Pack

Mikseris JoyJoy Duomix

Digitālā elektriskā 
tējkanna
Automātiskā izslēgšanās 
funkcija, aizsardzība pret 
pārkaršanu un pārvārīšanos. 

• Jauda: 2200 W Ietilpība: 1,7 l.

Joy daudzfunkcionāls 
elektriskais dārzeņu  
smalcinātājs
• Neslīdoša pamatne.
• Četri asmeņi -  

parastais, dubultais,  
un 2 asmeņi mērču 
pagatvošanai

106153022

9,90 €

24,90 €

102679623

106153195

110016393

Digitālie virtuves 
svari

Rokas 
blenderis

JOY

Prieks 
katrā

virtuvē

106156802

106153208

25,80 €

34,90 €

44,90 €

59,90 €

39,90 €

110000058106147526

49,80 €

25,80 €34,86 €

-30%

5€

IETAUPI
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50%

ATLAIDE

IETAUPI

60€ 110014736

Wellneo Stretch and Massage Back Mat 
Jogas stila stiepšanās Wellneo Stretch and Massage Back Mat 
paklājiņam ir 4 programmas, ko pārslēgt ar vienkāršu tālvadības pulti. 

Katru sesiju var pielāgot līdz piemērotai intensitātei, kas der jūsu 
ķermeņa lokanībai. 

Katra programma ir 20 minūšu ilga,

209,90 €
269,00 €

STIEPŠANĀS PROGRAMMA: 
• Programma, kas piedāvā lielisku atslābināšanos pēc 

ilgstošas sēdēšanas.

RELAKSĀCIJAS PROGRAMMA: 
• Progresīva stiepšanās, lai maigi mobilizētu mugurkaulu 

visā garumā, nodrošinās jums labsajūtu.

ATSLĀBINĀŠANĀS PROGRAMMA: 
• Programma ar griezieniem, lai samazinātu saspringumu 

plecos un gurnos, lieliski der, lai mazinātu saspringumu 
muguras lejasdaļā.

MOBILIZĀCIJAS PROGRAMMA: 
• Aktīva programma, kas palīdz iegūt enerģiju.

JA
UN

UM
S

103678448

Velotrenažieris  
X-Bike Focus S1
Kompakts, viegls un saliekams magnētiskās darbības 
velotrenažieris, kas paredzēts lietošanai mājas 
apstākļos. Piemērots ikvienam sportistam, piedāvājot 
lielisku sirdsdarbības treniņu bez negatīvas ietekmes uz 
locītavām.

• 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

Vēdera muskuļu treniņa rīks  
Ab Slim Flex
Trenažieri vada ar roku palīdzību, kas ir papildus treniņš 
roku muskuļiem. Kompaktais treniņu rīks efektīvi 
vingrinās jūsu vēdera muskuļus, pateicoties inovatīvajai 
Duo-Flex tehnoloģijai, kas balstīta uz augšupvērstu 
un lejupvērstu pretestību. Sānu rokturi un rotējošais 
sēdeklis ļaus efektīvi vingrināt sānus, dodot jums iespēju 
kustēties 360 grādos, lai trenētu pilnīgi visus muskuļus.

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

106153021

19,95 €

Trenažieris 10 -vienā  
Toner Pro
Vienkārša metode, kā mājas apstākļos panākt 
vēlamo ķermeņa izskatu!

• Sadedzina liekās kalorijas, veido un  
tonizē ķermeni

• Stiprina visas  
muskuļu grupas

10 
vienā

105830084

Saliekamais putu paklājiņš 
Dažādiem lietošanas mērķiem paredzētais paklājiņš 
lieliski noderēs palikšanai zem trenažieriem. To var 
izmantot arī jogas/pilašu vingrojumiem, kā arī palikt zem 
jebkādām mēbelēm, lai pasargātu grīdu vai apslāpētu 
skaņu.

• Viegls un ūdensizturīgs,
• Neslīdoša virsma,
• 16 gab. (32x32cm); biezums: 1,2cm

39,90 €

24,90 €
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Treniņu iekārta  
Vibroshaper
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

106158082

249,90 €

ATSLĀBINĀŠANĀS PROGRAMMA: 
• Programma ar griezieniem, lai samazinātu saspringumu 

plecos un gurnos, lieliski der, lai mazinātu saspringumu 
muguras lejasdaļā.

MOBILIZĀCIJAS PROGRAMMA: 
• Aktīva programma, kas palīdz iegūt enerģiju.

JA
UN

UM
S

33%

ATLAIDE

149,90 €

103678448

99,90 €

Velotrenažieris  
X-Bike Focus S1
Kompakts, viegls un saliekams magnētiskās darbības 
velotrenažieris, kas paredzēts lietošanai mājas 
apstākļos. Piemērots ikvienam sportistam, piedāvājot 
lielisku sirdsdarbības treniņu bez negatīvas ietekmes uz 
locītavām.

• 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

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

105991968

129,90 €

Vēdera muskuļu treniņa rīks  
Ab Slim Flex
Trenažieri vada ar roku palīdzību, kas ir papildus treniņš 
roku muskuļiem. Kompaktais treniņu rīks efektīvi 
vingrinās jūsu vēdera muskuļus, pateicoties inovatīvajai 
Duo-Flex tehnoloģijai, kas balstīta uz augšupvērstu 
un lejupvērstu pretestību. Sānu rokturi un rotējošais 
sēdeklis ļaus efektīvi vingrināt sānus, dodot jums iespēju 
kustēties 360 grādos, lai trenētu pilnīgi visus muskuļus.

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

106039871

99,90 €

Saliekamais putu paklājiņš 
Dažādiem lietošanas mērķiem paredzētais paklājiņš 
lieliski noderēs palikšanai zem trenažieriem. To var 
izmantot arī jogas/pilašu vingrojumiem, kā arī palikt zem 
jebkādām mēbelēm, lai pasargātu grīdu vai apslāpētu 
skaņu.

• Viegls un ūdensizturīgs,
• Neslīdoša virsma,
• 16 gab. (32x32cm); biezums: 1,2cm

• 3 pretestības līmeņi
• Muguras un kakla atbalsts
• Duoflex tehnoloģija = 2 

intensitātes
• Maksimālais lietotāja svars: 

100 kg
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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

Perfekta vēderprese
tikai 20 minūtēs*

*Iegūsti perfektu vēderpresi, trenējoties tikai 20 minūtes dienā.

Kombinācijā 
ar fiziskajām 
aktivitātēm – vēl 
iespaidīgāki 
panākumi!

106049428

24,90 €

29,90 €

Eliptiskais trenažieris Orbitrek Elite
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!

-50 €

106069324

106049433 106049429

Josta trenažiera 6ABS Shaper 
piestiprināšanai

Palīdzēs jums ierīci 6abs 
Shaper noturēt vietā, tādējādi 
ļaujot efektīvi uzlabot ķermeņa 
formu ērtā veidā un pat savās 
mājās. Tā paaugstina ķermeņa 
temperatūru, veicinot svīšanu 
un palīdzot jums tonizēt 
ķermeni, darot ikdienas darbus.14,90 €

12,45 €tikai
-50%

Muskuļu tonizējoša ierīce 
Bodyshaper
Var izmantot jebkuras ķermeņa daļas 
tonizēšanai un trenēšanai, tostarp 
roku, sēžas zonas, kāju, muguras, 
jostas zonas muskuļu, kā arī citu 
muskuļu tonizēšanai un trenēšanai.

Gela plāksteri trenažierim  
6ABS Shaper

7,90 €
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Piekares sistēma – 
funkcionāliem treniņiem 
GymBit piekares sistēma, kas ļaus dažādot un 
pielāgot Jūsu treniņus. Tā ir viegli uzstādāma 
un to var izmantot gan iekštelpās, gan ārā. 
Paredzēts roku, plecu, kāju, sēžamvietas, 
muguras un vēderpreses funkcionāliem treniņiem 
(izmantojams saucamajiem TRX treniņiem).

• Regulējams siksnu 
garums, 

• Ērti paņemams līdzi 
jebkur,

• Aizņem maz vietas,
• Nodrošina efektīvu 

muskuļu un spēka 
treniņu,

• Attīsta līdzvaru un 
izturību.

Komplektā ietilpst tīklveida 
materiāla soma piekares sistēmas 

uzglabāšanai.105830086

79,90 €

31,96 €
tikai
-60%

Eliptiskais trenažieris Orbitrek Elite
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

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Pārdotākā
PRECE

249,90 €

I4456

199,90 €

tikai
-50 €

Gela plāksteri trenažierim  
6ABS Shaper
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2 SILTUMA 
IESTATĪJUMI

Silta un patīkama 
masāža!

Komplekts ietver: 1 gab. Wellneo Sildīšanas un masāžas 
apmetnis, 1 gab. ceļojuma soma, 1 gab. lietošanas instrukcija.

Atļauj brīvu kustību

Pilnībā pielāgojams

Tālvadības pults

MAGĀJAMS 
PĀRVALKS

4 MASĀŽAS 
IESTATĪJUMI

4

Wellneo masāžas un 
sildīšanas apmetnis
Nodrošini maksimālu komfortu un izjūti atvieglojumu 
plecos, kakla un muguras muskuļos. Pateicoties 
unikālajam dizainam, sildīšanas un masāžas apmetnis 
apņem tevi pilnībā, veicot dziļu, sildošu masāžu, kas 
nomierina un atslābina saspringtus muskuļus. 

TIKAI49,90 €
110012824

106065729

-50%

• Stimulē asinsriti
• Samazina stresu un relaksē
• 4 vibrējošas masāžas un 2 siltuma iestatījumi
• Izgatavots no ļoti mīksta plīša auduma  

ar Velcro pielāgojumu

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

64,90€

79,90€

IETAUPI

15€

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

• 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:

8 rotējošas 
galviņas

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

IETAUPI

22€
106080409

127,41 €
149,90 €

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

110003220

152,92 €

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:

x niezošu degunu un kaklu;

x šķaudīšanu un klepošanu;

x asarojošām acīm.

106105768
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Matu suka - matu taisnotājs  
Simply Straight
Lieliska un droša alternatīva parastajiem matu 
taisnotājiem. Matu suka - matu taisnotājs Simply 
Straight ne tikai iztaisno matus, bet arī padara tos 
zīdainus un mirdzošus.
• Netraumē matu struktūru;
• Viegla izmantošana;
• Elektriska:

JA
UN

UM
S

105966971

49,90 €

• Masē galvu un uzlabo 
matu ārējo izskatu;

• Ātri iztaisnos;
• Piemērota visiem 

matu tipiem un matu 
garumiem.

106065729

tikai
-50%

29,90 €

14,95€

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

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

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    Jautā

PAPILDU 
GARANTIJA

110003220

152,92 €
199,90 €

-20%

 
Atbrīvojies no matiņiem 

maigi un diskrēti!

Bez sāpēm

Hipoalerģisks 18K zelta 
pārklājums

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

• Hipoalerģisks - bez apsārtuma, 
apdeguma vai ādas kairinājuma

• Iebūvēta gaismiņa padara redzamu katru 
matiņu uz augšlūpas, vaiga un zoda

• Pārnēsājams un diskrēts dizains
• Dermatoloģiski apstiprināts

106167351

TIKAI

19,90 €

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:

x niezošu degunu un kaklu;

x šķaudīšanu un klepošanu;

x asarojošām acīm.
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Koriģējoša apakšveļa 
Sensual Lift

105973735 (melna, M izmērs)
105973734 (melna, S izmērs)

50%

ATLAIDE

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.

106103922

Manikīra un  
Make-up  
13 piederumu 
komplekts

DĀVANA

Laura Amatti saulesbrilles

39,80 €

19,90 € 8,90 €
106110193

tikai
-60%

PĒCPIRMS

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.

15,92€
106160989

39,80€

Var lietot arī 
dušā!

PēcPirms

106125172

29,80 €

Uzgaļi, 2 gab.

106153016

4,95 €

Pedikīra ierīce  
Wellneo Extreme
Padariet raupjos papēžus gludus un maigus 
dažu sekunžu laikā!

• Ātri un efektīgi noņem raupjo, atmirušo ādu uz 
papēžiem un pirkstiem

• Divi dažādi maināmie uzgaļi 

9,90 €

-50%

29,90€

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 vaigu bārdai;
• skūties ar vienu un  

to pašu asmeni līdz pat 4 
mēnešiem ilgi.

106160783
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Koriģējoša apakšveļa 
Sensual Lift

105973735 (melna, M izmērs)
105973734 (melna, S izmērs)

70%

ATLAIDE

Epilators Tweeze Premium

Laura Amatti saulesbrilles

106110193

-60%

39,80€

Laura Amatti 
rokassprādze

106126539

24,90 €

29,90 €

14,95 €

29,90 €

tikai
-50%

Elastīgs krūšturis Bamboo
• īpaši mīksts, bez vīlēm un šuvēm
• mazgājams veļas mazgājamā mašīnā
• hipoalerģisks & elpojošs bambusa šķiedru audums
• pieeejami 7 izmēri, no M līdz 5XL

Aizdare priekšpusē

Izlīdzina muguras daļu

106105761 
2 gab.

2 1par

Laura Amatti rokassoma Miss Gorgeous
Aktuāla un praktiska, tā piestāvēs ikvienai 
gardarobei un stilam.

• Ietilpīga ar vairākām ērtām 
kabatām 

• Iespēja izvēlēties dažādus  
rokturu veidus

• Zeltītas elegantas apdares  
detaļas

• Pieejamas rozā, sarkanā  
un melnā krāsā.

Laura Amatti rokassoma Gioia
• Pieejamas bēšā, sarkanā  

un melnā krāsā.
• Čūskādas  

imitācijas 
raksts.

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

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

Rozā 
106137664

Bēša 
106137383

34,90€

45,90€

119,90 €

114,90 €tikai
-60%

tikai

53

Skaistumam un labsajūtai!

67 169 071

29,90€



Viens modelis abiem. Viņai un viņam!

Stils viņam.

Mokasīni sader 
kopā ar jebkuru 
zilo toni zem 
siltas saulītes. Lai 
panāktu perfektu 
izskatu, pievieno 
mazliet maigi 
rozā un elegantu 
detaļu.

Stils viņai.

Domā par vasaru, 
par jūras malu, 
domā par zilām 
debesīm un 
tu nekļūdīsies 
stilā. Saskaņo 
savus mokasīnus 
ar ziliem vai 
pasteļtoņiem un 
iekāp brīvībā.

Zempapēžu laiviņas
Zempapēžu laiviņas ir tik ērtas ka tās nēsājot liekas, 
ka staigājat ar basām kājām!

• Pārsteidzoša amortizācija, maigums un trieciena novēršana ir ideāla.
• Kombinācija, kas dos jums iespēju baudīt katru dienu neatkarīgi no 

tā, vai dodaties aktīvā pastaigā vai veiciet savas ikdienas gaitas.

Brīvā laika apavi
Praktiski brīvā laika apavi nozīmē: elastīga 
virspuse, amortizācija, pielāgošanās pēdai, 
stājas pareiza uzturēšana un kustības bez 
sāpēm.

Mokasīni
Šie apavi ir gan stilīgi, gan ikdienišķi. Tik pat cik 
sportiski, tik arī eleganti. Un tie ir pievilcīgi, lai 
dotos ar tiem jebkur. Un ar jebkuru, jo to dizains ir 
paredzēts gan sievietēm, gan vīriešiem. Walkmaxx® 
mokasīni ir izstrādāti dažādiem dzīves gadījumiem- 
lai jūs ar tiem varētu doties gan uz darbu, gan 
balītēm. Eleganti 

34,90€

39,90€

IETAUPI

5€

110017589 melns, 40. izm.

110017882 zils, 36. izm.

110017589 melns, 40. izm.

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

Walkmaxx  
augstās kedas  
3.0 Comfort
• Memory putu iekšzole padara soļus daudz 

vieglākus. 
• Walkmaxx ieapaļā zole vienmērīgi sadala 

ķermeņa svaru un nodrošina pareizu stāju. 
• Izmēri atbilst standartam.

110017548, melns 
36.izm.

50%

ATLAIDE
24,95€

39,90€
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IKDIENAS 
LAIVIŅAS 

Izskaties 
lieliski, 
jūties  
brīvi!

ELEGANTĀS 
LAIVIŅAS

SPORTISKĀS 
LAIVIŅAS

Zempapēžu laiviņas
Zempapēžu laiviņas ir tik ērtas ka tās nēsājot liekas, 
ka staigājat ar basām kājām!

• Pārsteidzoša amortizācija, maigums un trieciena novēršana ir ideāla.
• Kombinācija, kas dos jums iespēju baudīt katru dienu neatkarīgi no 

tā, vai dodaties aktīvā pastaigā vai veiciet savas ikdienas gaitas.

IETAUPI

5€
110017589 melns, 40. izm.

110017589 melns, 40. izm.

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

Walkmaxx  
augstās kedas  
3.0 Comfort
• Memory putu iekšzole padara soļus daudz 

vieglākus. 
• Walkmaxx ieapaļā zole vienmērīgi sadala 

ķermeņa svaru un nodrošina pareizu stāju. 
• Izmēri atbilst standartam. Ši
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Ikdienišķās elegances 
piektdiena

Izveido savu stilu!

Izmēri: 36 – 4659,90€

110017548, melns 
36.izm.

110016918, bēšs 
36.izm.

110016511, melns 
36.izm.

no 39,90 €
no 34,90 €
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Rovus putekļu 
sūcējs Victor Vac

ierīce ar tvertni ūdenim 
un netīrumiem, 2 
pagarinātājcaurules, gofrēta 
šļūtene, grīdas birste 
sausai uzkopšanai, grīdas 
birste slapjai uzkopšanai, 
2 mazie birstes uzgaļi, 
uzgalis spraugām un šaurām 
vietām, uzgalis priekšmetu 
piepūšanai.

Komplektā: 

Uzsūciet šķidrumus

Viegli izsūkt auto salonu

Vienkārši aizpūst lapas

JA
UN

UM
S

110012909

99,90 €

Pateicoties lieliskajai multi-
filtrācijas sistēmai, kurā ietilpst 
gan ūdens filtrācija, gan HEPA 
filtrs, Rovus Victor Vac nodrošinās 
izcilu rezultātu un efektivitāti, 
veicot dažādus mājasdarbus. 
Šis putekļu sūcējs ir piemērots 
visiem, kas cieš no alerģijas vai 
astmas, jo tas palīdz padarīt gaisu 
tīrāku nekā parasts putekļusūcējs 
ar maisiņu.

Inovatīva trīs funkciju kombinācija 
vienā produktā:

• Sausā sūkšana ar ūdens filtra 
jaudu un HEPA filtru;

• Slapjā sūkšana izlietiem 
šķidrumiem;

• Pūtējs, kas viegli izpūš putekļus 
un netīrumus no spraugām vai 
piepūš dažādus priekšmetus.

• Komplektā dažādu izmēru un 
formu uzgaļi.

• Piepūšanas uzgalis atvieglos 
balonu, gaisa matraču, baseinu, 
u.c priekšmetu piepūšanu.

• 15 l caurspīdīga ūdens tvertne, 
kas ļauj redzēt, cik efektīvi strādā 
putekļusūcējs un cik daudz ūdens 
palicis tvertnē.

• Riteņi vieglākai transportēšanai
• 5 m garš strāvas vads

1200 W
5 m

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Māja un sadzīve
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Lengvesniam gyvenimui

Storm putekļsūcēja filtri
HEPA filtri efektīvi saglabā mazākās 
netīrumu daļiņas un alergēnus 
(putekļus, putekšņus, pelējuma sporas, 
putekļu ērcītes uc) Šie filtri ir atkārtoti 
izmantojami un tos var mazgāt tekošā 
ūdenī.

Komplektā - 
2 gabali.

Komplektā: 

Ērta kāpņu izsūkšana

Vienkārša netīrumu 
tvertnes tīrīšana

Viegli notīrīt netīrumus no 
malām

110024821

7,90 €

JA
UN

UM
S

110012918

79,90 €

39,90 €

600 W

50%

ATLAIDE

Rovus putekļu sūcējs Storm Vac
Rovus Storm Vac ir radīts ar vienu mērķi - lai padarītu dzīvi vieglāku, 
atvieglojot pūles, kas nepieciešamas, lai iztīrītu māju. Pateicoties 
augstas efektivitātes motoram un multifunkcionalitātei, šis putekļu 
sūcējs nodrošinās vēl uzticamāku cietu virsmu tīrīšanu.

Viegli izmantot kā:

• Parastu vertikālu putekļusūcēju, lai uzsūktu netīrumus no jebkuras grīdas 
virsmas.

• Rokas putekļusūcēju, kas ir piemērots, lai tīrītu mēbeles, dīvānus, 
dzīvnieku gultas, galda virsmas, mašīnas u.c.

Izstrādāts lietotāja ērtībai:

• Viegls, lai pārnēsātu putekļusūcēju pa māju;
• Garš strāvas vads lielākam tīrīšanas rādiusam;
• Vienkārši salikt un izjaukt no vertikālā putekļusūcēja rokas putekļusūcējā;
• Viegli iztukšojama tvertne;
• Mazgājamas un atkārtoti izmantojamas detaļas, piemēram, putekļu 

savācējs un HEPA filtrs pavisam vieglai lietošanai;
• Ergonomisks rokturis.

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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110003378

Rovus daudzfunkcionālā grīdas birste  
ar smidzinātāju
Kompaktā un vieglā Rovus grīdas birste ir ideāls mājas uzkopšanas 
rīks. Pateicoties tās daudzfunkcionālajam pielietojamam, šo grīdas birsti 
ir iespējams izmantot 3 dažādos veidos, lai palielinātu efektivitāti un 
samazinātu tīrīšanas darbiem veltīto laiku:

• Netīrumu savācējs, kas savāks tādus ikdienišķus netīrumus kā gruži, 
drupačas, dzīvnieku spalvas utt.;

• Grīdas birste ar smidzinātāju mitrai uzkopšanai, lai atbrīvotos no traipiem;
• Grīdas birste sausai uzkopšanai, lai atbrīvotos no viegliem putekļiem.

106099510

159,90 €

 1

 2

 3

Šī birste ir viegli pārvaldāma, 
tai ir vienkāršs un efektīvs 
darbības princips. Turklāt, 
jums nebūs nepieciešama 
atsevišķa šaufele netīrumu 
savākšanai, jo atbrīvoties no 
savāktajiem netīrumiem būs 
ļoti vienkārši.

JA
UN

UM
S

110015879

24,90€

49,80 €

-50%

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

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

• Ventilatoru
• Sildītāju
• Gaisa mitrinātāju
• Aromatizētāju
• Veļas žāvētāju

Daudzfunkcionāls ventilators  
Ventus Smartair

Regulējams  
ar pulti

-15%

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

• Piemērots dažādu virsmu kopšanai - to var 
lietot gan kā parastu putekļu sūcēju, gan 
kā plaukstas izmēra ierīci nelielu virsmu 
tīrīšanai. 

• Augstas klases ūdens filtrācijas sistēma + 
4 papildu filtri. 

• Bezvadu sistēma un vienkārša lietošana
• 2 darbības režīmi: turbo: līdz 17 minūtēm 

ilgs darbības laiks, eco: līdz 40 minūtēm 
ilgs darbības laiks

• Atsevišķi iespējams iegādāties aksesuāru 
komplektu

Kustīgs 
uzgalis

5 FILTRU SISTĒMA - gaisu 
filtrē augstas efektivitātes filtru 
sistēma:
1. Ūdens filtrs 
2. Oglekļa 

filtrs 

3. Tīkla filtrs 
4. HEPA filtrs 
5. Putu filtrs

254,92€

299,90€

Ūdens filtrācijas 
tehnoloģija

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

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Jautā operatoram 
papildus 
aksesuārus

Māja un sadzīve

www.top-shop.lv58



*pieejamās krāsas: rozā, 
balta, zaļa un lillā

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.

106147537

14,95€

29,90 €

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. 
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.

Tīra tvaika spēks!

Jautā par papildu 
aksesuāru 
komplektu: 
uzgalis paklāju kopšanai, 
2 mikrošķiedras 
lupatiņas, plastikas 
birste noņemamajai 
ierīcei.

Noņemama ierīces daļa 
tīrīšanai ar rokāmStikla virsmām

Virtuves virsmu un 
plīts kopšanai

Dažādiem grīdas 
segumiem

IETAUPI

55 €

106099510

159,90 €
214,90 €

-15%
110007932

169,92 €
199,90 €

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

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

• Ventilatoru
• Sildītāju
• Gaisa mitrinātāju
• Aromatizētāju
• Veļas žāvētāju

Daudzfunkcionāls ventilators  
Ventus Smartair

Regulējams  
ar pulti

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

AKSESUĀRUS

-50%
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Gludekļa Smart funkcija 
kas atpazīst audumu 
un automātiski pielāgo 
vajadzīgo temperatūru

• 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

Rovus Ultra tvaika gludināšanas ierīce

106150820

106150819

84,92 €

44,90 €

99,90 €

49,90 €

• Alumīnija 
pamatne ar 
keramisku 
pārklājumu

• Automātiskās 
izslēgšanās 
funkcija

-15%

-10%

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

Rovus Ultra Smart bezvadu gludeklis

Piederums pūku un spalvu 
noņemšanai Fur Free
palīdzēs jums bez grūtībām atbrīvoties no 
nevēlamām spalvām, pūkām un matiem uz jūsu 
apģērba, paklājiem, polsterējumiem vai dīvāniem.

Komplektā 2 izmēri.

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!

Ūdens trauks 
precīzai dozēšanai 
iekļauts komplektā

106151130

24,90€

49,80 €

-50%

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.

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!Māja un sadzīve

www.top-shop.lv60



JA
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UM
SPiederums pūku un spalvu 

noņemšanai Fur Free
palīdzēs jums bez grūtībām atbrīvoties no 
nevēlamām spalvām, pūkām un matiem uz jūsu 
apģērba, paklājiem, polsterējumiem vai dīvāniem.

Komplektā 2 izmēri.

5,90 € 14,90 € 4,90 € 5,90 € 5,90 €

Vannas 
istabas 
tīrīšanas  
līdzeklis  
500 ml
103894930

Universāls 
tīrīšanas 
līdzeklis 
grīdām  
900 ml
103894929

Veļas 
mazgāšanas 
līdzeklis 
1500 ml
105949312

Tualetes 
tīrīšanas 
līdzeklis  
750 ml
103894926

Dažādu 
virsmu 
tīrīšanas 
līdzeklis  
500 ml
103894931

Trauku 
mazgāšanas 
līdzeklis  
500 ml
103894928

2,90 €

tikai 7,45 € tikai 3,43 €tikai 4,13 € tikai 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.

Universālās 
tīrīšanas 
lupatiņas, 2 gab.

Visiem Biotos 
līdzekļiem atlaides 
līdz -50%.

L I E T U V Ā

RAŽOTS

Piemērots visai ģimenei,  
neizraisa alerģiskas  reakcijas  

vai kairinājumu.

P
R

OBIOTISKĀ
S

B
AKTĒRIJA

S

SPODRĪBAS
mēnesis

-50%
līdz pat

1061511343,90 €

TIKAI
19,90€

TIKAI
19,90€

106140005

110011708

Kociņi kanalizācijas cauruļu 
tīrīšanai Sani Sticks
Koncentrēti tīrīšanas kociņi, kurus, reizi mēnesī 
ievietojot notekcaurulē, jūs izvairīsieties no 
aizsprostojumiem un nepatīkamiem aromātiem!

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

6167 169 071



106118372

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

uzglabāšanai

+

TIKAI
19,90€

106105753

Palielināmo  
stiklu brilles  
Zoom Vision

uzlabo redzamību par 160%

Saskati sīkas 
lietas LABĀK un 
SKAIDRĀK!

106165972

49,90 € 29,90 €
110030803

29,90 €

Rokas kultivators TornadicaErgonomiskā lāpsta 
Tornadica
Komplektā ir 2 liekšķeres: 1 
plastmasas sniega tīrīšanai un 
1 metāla, smagajiem darbiem, 
piemēram, smilšu, kūdras,  
grants vai citu birstošu  
materiālu pārvietošanai  
un zemes rakšanai.

PA
GR

IE

Z, PACEL, PAKRATI

• 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

Izravējiet nezāles vai 
irdiniet zemi ar 3 ērtām 
kustībām!

40%

ATLAIDE

15%

ATLAIDE

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S Kompakta bezvadu 

šujmašīna Fast Sew
Kompakta bezvadu šujmašīna - ātrs, 
ērts un vienkāršs risinājums nelieliem 
šūšanas darbiem.

Silikona trauciņi olu 
vārīšanai Egglettes
Inovatīvs veids kā vārīt olas bez 
čaumalas. Tagad olu pagatavošana 
būs vēl vienkāršāka – bez lobīšanas.

TIKAI
19,90€

110024504

TIKAI
24,90€

110033466

Veic darbu 
nesaliecoties!

34,90 €

Kuponi nesummējas ar citiem kuponiem. Spēkā tikai veikalos.

2-vienā

Maināmas 
liekšķeres

APMEKLĒJIET TOP SHOP VEIKALUS VISĀ LATVIJĀ

 RĪGA
T/C ZOOM
Maskavas iela 400
  67 847 563, 25 491 522

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

 RĪGA 
T/C ORIGO
Stacijas laukums 2
  20 005 270

 RĒZEKNE 
T/C RIMI
Atbrīvošanas aleja 138
   27 002 052

62

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

www.top-shop.lv

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!
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Komplektā ietilpst:
• Palielināmo stiklu brilles
• Briļļu maciņš
• Saulesbrilles un maciņš to 

uzglabāšanai

Rokas kultivators Tornadica

JA
UN

UM
S

Kuponi nesummējas ar citiem kuponiem. Spēkā tikai veikalos.

Visai gultasveļai  
-30% atlaide

-15% no pilnas 
cenas preces

Copperlux  
2 par 1 cenu 18.03. –

 25.03.

27.03.-0
2.04.

04.04. –
 14.04.

04.03.-1
7.03.

-30 %

2 -30 %

-15 %

par 1
cenu

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

 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

 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

 RĒZEKNE 
T/C RIMI
Atbrīvošanas aleja 138
   27 002 052

 JĒKABPILS 
T/C SĒLIJA
Vienības iela 7
   20 007 069

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

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

6367 169 071 63www.top-shop.lv 67 169 071



SPODRĪBAS
mēnesis

mājās! PAVASARI
Ielaid

līdz70%
Atlaides 
mājas 
uzkopšanas 
precēm

Akcija spēkā no 18.03.-15.04.2019.

www.top-shop.lv 67 169 071


