
PILNS 
IEGUVUMS

PAR
PUSCENU

-50%
no 4990€*

no 9980€*

Virsmatracis
SILVER PLUS
Skatīt 31. lpp

Rudens
2019

Katalogs spēkā līdz 17.10.2019.www.top-shop.lv 67 169 071

Klimata 
kontroles 
ierīce
Skatīt 21. lpp.

Skatīt 11-13. lpp.

Īsti svētki 
virtuvē

-40% -50%

-60%

Skatīt 3. lpp.

-25%

LOTERIJA
“Sagaidot rudeni!”



Elektriskās ierīces DORMEO Virsmatrači Trenažieri

izgulēta virsmamotora darbības traucējumi nesavienojas detaļas

elektronikas darbības 
traucējumi vai citi mehāniski 
bojājumi

izmaiņas izmēros nefunkcionē  
trenažiera pedāļi

garantija
NAUDAS ATGRIEŠANAS

100%

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Vai esat gatavi  
      kam jautram?

Katalogā pie precēm tiek komunicēta šāda ikona.

Lūdzu, zvani uz kataloga telefona numuru un mūsu zinošie 
operatori izstāstīs informāciju, kas attiecas uz šo iespēju!

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 datuaizsardziba@
studio-moderna.com.

Gandrīz jau rudens! Lēnām no darbiem un izklaides pie dabas atgriežamies iekštelpās. Skolā, darbā un vairāk laika pavadām mājās.Lai šo laiku padarītu jautrāku, TIKAI kataloga klientiem, ir iespēja piedalīties rudens loterijā un laimēt kādu no mūsu top 350 precēm. Ir tikai jāveic pasūtījums un kāda 
no 350 balvām, pilnīgi bez maksas, var būt jūsu.Šajā rudens katalogā atradīsiet īpašu piedāvājumus arī mūsu Delimano CopperLUX sērijai (11.-13.lpp), lai pagatavotu gardākās maltītes sev un saviem mīļajiem. Traki lielas atlaides!

Ja vēlaties iekārtot savu jauno vai esošo mājokli un piešķirt tam mājīgumu, kā arī atjaunot enerģiju pēc skaistās vasaras, meklējiet Silver 3 zonu virsmatraci ar vēl nebijušu -50% atlaidi 30.lpp, Dormeo segām -50% atlaide, spilveni un gultas veļas arī ar atlaidēm līdz -50%.Kā arī šajā katalogā atrodamas daudz jaunas preces, kurām patiesi ticam, ka spēs jūsu ikdienas dzīvi padarīt vieglāku un skaistāku. 
Paldies, ka esat ar mums.Drukāto mediju pārdošanas kanāla vadītāja

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 cenas 
un atlaides, dažādu apstākļu dēļ 
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 
no 7,90 €. Aizņemieties atbildīgi,  
izvērtējot savas iespējas 
atmaksāt. Kataloga piedāvājumi 
spēkā līdz 17.10.2019. 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.

Anna Tentere



LOTERIJA 
“Sagaidot rudeni!”

Esam sagatavojuši Jums īpašu 
pārsteigumu!  Jums ir iespēja 
laimēt, pilnīgi bez maksas, kādu no 
350 mūsu top precēm. Viss, kas 
Jums ir jādara ir tikai 2 vienkārši 
soļi:

Zvani uz 67 169 071 un pasūti 
jebko no šī rudens kataloga un 
kopā ar savu pasūtījumu tiksi 
reģistrēts loterijas izlozei.

Jo vairāk pasūtījumu veiksiet 
no šī kataloga, jo lielāka 
iespēja laimēt. Loterija spēkā 
no 17.08.2019-17.10.2019. 
Uzvarētājus paziņosim  
www.top-shop.lv
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Ceļojumu gludeklis

DĀVANA 
Jaunajiem 
klientiem!

JAUNAJIEM 
KLIENTIEM DĀVANA

29,90€

110015889 

Premium 
Club5 karte

Exclusive 
Club5 karte

Izbaudi ekskluzīvas 
atlaides ar

Marie SMITH

Membership card No.  

6498393409

Valid through  

05/18

Marie SMITH
Membership card No.  6498393409 Valid through  

05/18

24,90€

39,90€

67 169 071

x84

x1
x50

x50

x50x100

x5 x5 x5



Aerogrils Air Fryer 
Tā kā karstas eļļas vietā tiek izmantots karsts 
gaiss, 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.

110016408 

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

Gaļa panējumā

Jūras veltes

Vistu stilbiņi

Kartupeļi frī

EĻĻĀ  
CEPTS

EĻĻĀ  
CEPTS

Cept un uzsildīt Tvaicēt Fritēt, grillēt

Fritē veselīgi!

1300- 1500 W

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA99,90 €
129,90 €

Jautā
PAPILDU 

AKSESUĀRUS
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Virtuve

www.delimano.lv

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

IETAUPI 30 €



20€

IETAUPI

Papildini savu virtuves 
kombainu!
Blendera krūze ar filtru - 
kokteiļiem un sulām.

LĪDZ

Virtuves kombains 7-vienā
Rīvē un griež dārzeņus, maļ un smalcina gaļu, rīvē cietākos 
sierus, samaļ dārzeņus biezzupās, sajauc tavas mīļākās 
kūkas mīklu vai picas mīklu. Pat spiež svaigu sulu un puto 
saldo krējumu tavai rīta kafijai.

• Spēcīgs un automatiski  
pielāgojošs motors

• 2 ātrumi un pulsācijas  
funkcija

• Ļoti liela 1,4L tvertne
• Asmeņi no nerūsējošā  

tērauda.

110033342

110033343

79,90 €

19,90 €

99,90 €

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

JA
UN

UM
S

Jūsu jaunais virtuves 
labākais draugs!

Smalcina/
kapā

Mīca mīklu

Puto

Rīvē

Rīvē un šķēlē

Spiež sulu

DĀVANA

106155004

9,90 €

Rīks dārzeņu  
mizošanai un  
griešanai

5

Gatavo. Svini. Ik dienu.

67 609 628



Joy zemu apgriezienu sulu spiede
• Ļoti sausi produktu pārpalikumi un daudz iegūtās sulas
• Sula ilgāk uzgalbājas svaiga un nenoslāņojas
• Samazināts elektroenerģijas patēriņš

200 W

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Virtuves kombains Deluxe
• 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.

Jautā
PAPILDU 

AKSESUĀRUS

106105767

179,90 €
199,90 €IETAUPI

20€

-15% 169,92€
199,90 €

106156437

1000 W motors, ko var regulēt automātiski

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Pamata komplekts1

Gaļas mašīna  
un tās piederumi 

2 3 4 5

106106061

79,90 €
49,90 €

106106055

49,90 €
29,90 €

106106056

29,90 €
19,90 €

106106059

39,90 €
24,90 €

Jautā operatoram un papildini pamatkomplektu ar dažādiem aksesuāriem!
Rīvju 
komplekts

Smalcinātājs - 
dzirnaviņas

Stikla blendera  
krūze 1,5 l

ASTORIA Grillēšanas 
komplekts

7,95€

15,90 €

1000042346  
komplektā 3 priekšmeti

-50%
tikai

Silikona virtuves 
cimdi Chef  
2 gab. 

9,90 €
106040308

Nažu komplekts 
ar ietvaru  
Chef Power

TIKAI
29,90€

106094439
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Virtuve

www.delimano.lv



Gatavo. Svini. Ik dienu.

Smalcinātājblenderis 
Nutribullet

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

Sastāvdaļas: 
• 1 krūze kāpostu
• 1 banāns
• ½ apelsīna
• ¼ krūzes auzu 

pārslas
• 1 tējkarote medus
• 1 tējkarote čia 

sēklas
• 1 ½ krūzes 

kokosriekstu 
ūdens

Enerģijas Nutriblasts 
visai dienai

Piedāvājums spēkā no 01.09.2019.

99,90 €

59,90 €
104532995
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

67 609 628

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

IETAUPI 40 €



Virsmatracis SILVER PLUS
Skat. 31.lpp.

-50%
no 4990€*

no 9980€*

Dārzeņu smalcinātājs Nicer Dicer Quick

10€

IETAUPI

Rotējoša rīve ar statīvu 
Brava
Ja jums ir apnikušas parastās rīves, 
ar kurām ir  grūti darboties, tad 
Delimano Brava manuālā rotējošā 
rīve ar statīvu ir domāta tieši jums. 
Droši lietojama, jo asmeņi ir paslēpti 
zem plastmasas vāciņa. 
Bez elektrības vadiem. 
Vienkārši uzlieciet asmeņus un 
grieziet rokturi, lai sasmalcinātu vai 
sarīvētu produktus.
Rīves asmenis atrodas diognāli, 
tāpēc sarīvētās sastāvdaļas nepielīp 
pie asmens un pašas ērti iekrīt 
traukā.

Drošības 
slēdzis

Rīvē un griez  
ātri un ērti! 

3 dažādi 
nerūsējošā 
tērauda 
asmeņi.

Spēcīga vakuuma pamatne, piemērota 
jebkurai plakanai virsmai.

Drupini riekstus

Salmiņi 6 daiviņas KubiņiPlānas šķēlītes

Rīvē šokolādi Šķēlē dārzeņus
110008658

29,90 €

19,90 €

Komplektā ietilpst: 200 ml trauks, 3x ielikņi ar 
dažādiem asmeņiem, griešanas bāze ar vāku.

110030230 2 gab.

29,90 €2 1par
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Virtuve

www.delimano.lv



Gatavo. Svini. Ik dienu.

Ūdens sildīšanas 
jaucējkrāns

Ūdens sildīšanas jaucējkrāns 
ar digitālu displeju

49,90 €

39,90 €
102367595

59,90 €

49,90 €
110008660

Kāpēc izvēlēties INSTANT vai INSTANT 
DIGITAL PRO ūdens sildītāju?
Delimano ūdens sildītājs to uzsilda tieši pie 
krāna, nezaudējot ne piliena. 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.

Ar standarta apsildes 
spirāli

Viegli grozāms 
krāns

Salokāms trauku 
žāvētājs Brava

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

• Līdz pat 60 grādiem karsts ūdens 
• Regulējama temperatūra
• Regulējama ūdens padeve
• Ar standarta apsildes spirāli

• Moderns dizains
• Ērti nolasāms digitālais 

displejs ļaus jums ērti kontrolēt 
temperatūru

• Uzsilda ūdeni dažās sekundēs

19,90 €
110016544
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

67 609 628

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

IETAUPI 10 €



   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Pagatavo maltīti 
ātrāk zem spiediena!

Komplektā:

Delimano elektriskais ātrvāres 
katls PRO 5,5l
Delimano elektriskais ātrvāres/ spiediena 
katls PRO 5,5l ir risinājums ātrām un vieglām 
maltītēm. 
• 15 automātiskās funkcijas, lai ātri un viegli 

pagatavotu maltītes
• Gatavošana zem spiediena ir ātrāka, nekā 

parasta gatavošana. Jūs ietaupīsiet laiku un 
arī enerģiju.

Daudzfunkcionāls katls 18 vienā
Šim katlam ir 24 stundu atliktā starta funkcija.
• Gatavo ēdienu jūsu vietā
• Nav nepieciešams ēdienu pieskatīt  

gatavošanas laikā
• Liela ietilpība – 4L
• Nepielīpoša materiāla iekšējā  

katla pārklājums

Daudzfunkcionāls katls  
20 vienā
Šim katlam ir 24 stundu  
atliktā starta funkcija.
• Nepielīpoša materiāla iekšējā  

katla pārklājums
• Viegla lietošana
• Siltuma saglabāšanas  

funkcija

105973384

89,90 €

59,90 €

-15%

109,90 €

110024520

93,42 €

129,90 €

110016649

109,90 €
IETAUPI

20€

30€
IETAUPI

tikai

• Jauda 900 W
• Tilpums 5 l
• 20 programmas un iespēja 

veikt savus uzstādījumus

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Jauda: 1000 W

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
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Virtuve

www.delimano.lv



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!
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.
• dziļā panna
• pankūku panna, 
• 3 pannas: 20 cm, 24 cm un 28 cm. 
• 3 apaļās cepešpannas:  

24 cm, 26 cm un 28 cm, 
• 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.

110009087

100,00 €
250,00 €

110008934 

63,00 €

157,50 €

110008933

43,84 €

109,60 €

110009089

197,64 €

494,10 €
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Gatavo. Svini. Ik dienu.

67 609 628

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

ATLAIDE -60%
tikai



Veselīga uztura panna  
Dry Cooker Stone Legend  
CopperLUX
Ø 26cm

2 pannu  
komplekts  
Stone Legend CopperLUX
Ø 24cm un Ø 28cm

Panna  
Stone Legend CopperLUX
Ø 28cm

Panna Stone Legend 
CopperLUX Ø 24cm

Dziļā panna  
Stone Legend CopperLUX
Ø 26cm

Kvadrātveida panna  
Stone Legend CopperLUX
27x27cm

Kvadrātveida vāks  
Stone Legend 
CopperLUX

Piemērota 
lietošanai 

cepeškrāsnī! 

Piemērota 
lietošanai 

cepeškrāsnī! 

29,90 €

17,94 €
110016713

14,90 €

8,94 €
106153421

27x27cm

Delimano  
spiediena vāks

Ø 26cm

49,90 €

24,95 €
106153064

29,90 €

14,95 €
106153063

29,90 €

14,95 €
106152625

24,90 €

12,95 €
106152626

Pankūku panna  
Stone Legend  
CopperLUX Ø 24cm

39,90 €

19,95 €
110016740

44,90 €

22,45 €
106152630

24,90 €

12,95 €
106152628

JA
UN

UM
S
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Virtuve

www.delimano.lv

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

ATLAIDE -50%
tikai

Piedāvājums tikai pasūtot no kataloga.



Virsmatracis SILVER PLUS
Skat. 31.lpp.

-50%
no 4990€*

no 9980€*

Cepešpanna  
Stone Legend CopperLUX
40x25 cm

Vāks Stone Legend 
CopperLUX

Apaļā cepešpanna 
Stone Legend CopperLUX
Ø 28cm

Apaļā cepešpanna  
Stone Legend CopperLUX
Ø 24cm

Mērces katliņš  
Stone Legend CopperLUX
Ø 16cm 1,4 L

Apaļā cepešpanna  
Stone Legend CopperLUX
Ø 26cm

Piemērota 
lietošanai 

cepeškrāsnī! 

Piemērota 
lietošanai 

cepeškrāsnī! 

VIEGLI 
KOPJAMS

VISĀM PLĪTS 
VIRSMĀM

MAZGĀJAMS 
ARĪ TRAUKU 

MAZGĀJAMAJĀ 
MAŠĪNĀ

IZTURĪGS PRET 
SKRĀPĒJUMIEM

PRET 
PIEDEGUMIEM 

NOTURĪGS 
PĀRKLĀJUMS

Stone Legend Copperlux  
 virtuves trauku kolekcija

Panna  
Stone Legend CopperLUX 
Ø 20cm

19,90 €

11,94 €
106152629

10,90 €

6,54 €
106153424

11,90 €

7,14 €
106153423

Ø 24cm Ø 26cm

34,90 €

20,94 €
106153018

34,90 €

20,94 €
106152633

24,90 €

14,95 €
106152635

19,90 €

11,94 €
106152627

29,90 €

17,94 €
106153425
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ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

ATLAIDE -40% AR ĪSTA  
AKMENS  
UN VARA  

GABALIŅIEMtikai
Piedāvājums tikai pasūtot no kataloga.



ātri & 
viegli

sagatavot ar

BRAVA

Trauku  
komplekts  
Brava Cooltops

Brava plastmasas bļodu 
komplekts ar antibakteriālu 
pārklājumu

Koka virtuves dēlītis

110008238
lielais (36x25 cm)

6,45 €
110008239
mazais (30x20cm)

5,45 €

Asinātājs Brava Extreme
Komplekts ar 3 nažiem

11000282014,90 €

12,90 € 10,90 €

106099425

24,90 €

14,90 €

Ķiploku smalcinātājs  
4 vienā

Produktu smalcinātājs 
Nicer Dicer

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

106114820

13,45 €
29,90 €

Produktu smalcinātājs 
Brava

105944019

19,90 €
14,90 €IETAUPI

5€

105975623

9,90 €
6,90 €IETAUPI

3€

106027861

19,90 €
16,90 €

IETAUPI

3€

10€
IETAUPI

tikai

tikai
-55%

-50%
tikai

14
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Četru funkciju tosteris Family Snack Pack
Cepiet, grauzdējiet vai uzsildiet 
sviestmaizes, grilējiet,  
gatavojiet vafeles vai virtuļus,  
izmantojot 4 maināmās plātnes.

Jogurta pagatavošanas ierīce Joy

220-240 V

15 W

106156802

18,06 €

106153205

106153195

Joy daudzfunkcionāls 
elektriskais dārzeņu  
smalcinātājs

JOY

Prieks 
katrā

virtuvē

5€

IETAUPI

Digitālā elektriskā 
tējkanna
Automātiskā izslēgšanās 
funkcija, aizsardzība pret 
pārkaršanu. 
• Jauda: 2200 W 
• Ietilpība: 1,7 l.

106153023

44,90 €

59,90 €

29,90 €

41,93 €

Rokas mikseris  
ar statīvu

Rokas blendera  
komplekts Joy

106153207

Rotējoša  
bļoda

59,90 €

25,80 €

41,93 €

220-240 V

1800 W
106118320

89,90 €

24,90 €

59,90 €

19,90 €

Gaļas maļamā 
mašīna Joy
Viena ierīce gan maļ,  
gan veido desiņas. 
Komplektā 3 dažādi  
alumīnija asmeņi.

-30%

-30%30€
IETAUPI

tikai

-50%
tikai

15€

IETAUPI

49,80 €
39,80 €

110016393

IETAUPI

10€
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Rovus putekļu 
sūcējs Victor Vac
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;
• Komplektā dažādu izmēru 

un formu uzgaļi.
• 15 l caurspīdīga ūdens 

tvertne, kas ļauj redzēt, cik 
efektīvi strādā putekļusūcējs 
un cik daudz ūdens palicis 
tvertnē.

• Riteņi vieglākai 
transportēšanai

110012909

99,90 €

1200 W

5 m

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

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

Māja un sadzīve

www.top-shop.lv16



Rovus putekļu sūcējs Phantom
• Sausā sūkšana ar ūdens filtru rūpīgai tīrīšanai
• Sausā sūkšana ar auduma maisiņu  lielam putekļu un 

netīrumu apjomam
• Slapjā sūkšana šķidrumiem, lai ātri satīrītu
• Šampūna nodalījums tekstila virsmām
• Gaisa attīrīšana tīrākam un svaigākam gaisam, lai 

izvairītos no nepatīkamām smakām

Rovus putekļu sūcējs Storm Vac
Praktisks multidimensionāls putekļu sūcējs. 
Piemērots katra stūra tīrīšanai jūsu mājās.

• Augstas efektivitātes motors ar jaudīgu sūkšanas 
funkciju

• viegli aizsniegt augstas un grūti aizsniedzamas virsmas
• viegli iztukšojama putekļu tvertne un mazgājams HEPA 

filtrs
• garš strāvas vads lielam tīrīšanas rādiusam
• viegls un viegli manevrējams

Parasts putekļu sūcējs
3.Daļējs rokas putekļu 

sūcējs

1.

Rokas putekļu sūcējs
2.

5 M VADSJAUDĪGS

600 W 600 ML PUTEKĻU T VERT
NE

-50%

1200 W

110024398

299,90 €
329,90 €IETAUPI

30 €

110012918

79,90 €

39,90 €

Filtri

11003396819,90€
Daudzfunkcionāls 

komplekts

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA
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TĪRĪŠANAS JAUNĀ DIMENSIJA

Rovus  
Elektriskā birste  
Swivel Sweeper
• Viegla, bez vada, ērti 

manevrējama un zema, kas 
nodrošina vieglu piekļuvi arī zem 
mēbelēm. 

• Tīrīšanas galva sastāv no 4 
birstēm, kas rotē ar ātrumu 2000 
apgriezieni minūtē. 

• Jaudīgais uzlādējamais 
akumulators nodrošina līdz pat 
45 minūtēm ilgu darbību.

   Jautā
PAPILDU 

AKSESUĀRUS

Birste grīdas mazgāšanai  
ar smidzinātāju XL

Birste grīdas mazgāšanai  
ar smidzinātāju
Vienkārši uzpildiet birstes tvertni 
ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli, 
izsmidziniet to un veiciet mitro 
uzkopšanu. 
• Nav nepieciešama elektrība, 

kompakta, izturīga un viegla
• Noņemams rokturis
• Visa veida cieto grīdas segumu 

uzkopšanai
• Birste ar 360 ° rotējošu uzgali

Rovus 
daudzfunkcionālā 
grīdas birste  
ar smidzinātāju
• Netīrumu savācējs, kas 

savāks gružus, drupačas, 
dzīvnieku spalvas utt.;

• Grīdas birste ar smidzinātāju 
mitrai uzkopšanai

• Grīdas birste sausai 
uzkopšanai.

110015879

24,90€

49,80 € 39,90 €

-50%

110012495

29,90€

106147537

14,95€

110017489

13,96€

29,90 €

34,90 €

-50%
tikai

-60%
tikai

*pieejamās krāsas: rozā, 
balta, zaļa un lillā

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

10€

IETAUPI

Māja un sadzīve

www.top-shop.lv18



Rovus tvaika slota Nano Steamer
Jaunā tvaika slota Nano Steamer ļaus jums uzkopt 
māju ērti, efektīvi un dabai draudzīgi. 

• Sausais tvaiks pārlieku nemitrina grīdas segumu, 
tādējādi pasargājot to no sabojāšanās.

• Droši lietojams uz jebkuras virsmas - koka, lamināta, 
flīžu, linoleja, akmens un pat paklājiem

• Viegls un viegli lietojams
• Jaudīgs – 1100 W, uzsilst dažās sekundēs

KĀ STRĀDĀ 
NANO TVAIKA 
TEHNOLOĢIJA?
Šīs tvaika slotas 
darbības pamatā ir nano 
tehnoloģija – tas nozīmē, 
ka uzkopšanā tiek 
izmantots sauss tvaiks 
ar ļoti mazām daļiņām, 
kas iekļūst dziļi grīdas 
segumā un iztīra gan 
ikdienas netīrumus, gan 
ļoti noturīgus traipus.

• Ar tvaika slotu Nano Steamer jūs 
varēsiet iznīcināt līdz pat 99,9% 
baktēriju un mikrobu dabīgā veidā 
tikai ar tīra ūdens un spēcīga tvaika 
palīdzību – bez jebkādām ķimikālijām.

Tīra efektīvi 
un ātri nožūst!

TĪRĪŠANAS JAUNĀ DIMENSIJA

110012911

99,90€

JA
UN

UM
S

Rovus tvaika slotas 
Nano Steamer 
aksesuāri

110036641

9,90€

4 M VADSJAUDĪGS

1100W 250 ML ŪDENS T VERTN
E

VIDEI DRAUDZĪGS
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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

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!

Rovus salokāms grozs
Pieejami izmēri: S,M,L

106150820

84,92 €
99,90 €

-15%

106151130

19,92 €
49,80 €

no 12,90 €

no 7,90 €5€

IETAUPI

-60%
tikai

Gludekļa Smart funkcija 
kas atpazīst audumu 
un automātiski pielāgo 
vajadzīgo temperatūru

Ūdens trauks 
precīzai dozēšanai 
iekļauts komplektā

Virsmatracis SILVER PLUS
Skat. 31.lpp.

-50%
no 4990€*

no 9980€*

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Māja un sadzīve

www.top-shop.lv20



MITRINA

ATTĪRAATVĒSINA

90 W

50-60 Hz106156121

169,90 €
199,90 €

-15%

Daudzfunkcionāla klimata kontroles 
ierīce, kas darbojas kā:

• Jaudīgs ventilators
• Gaisa mitrinātājs un atsvaidzinātājs;
• Ventilators ar gaisa jonizēšanas funkciju
• Ierīce ar lidojošu insektu  

atvairīšanas funkciju

Ultralux ierīce  
klimata kontrolei 5-vienā

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Arctic Air Ultra
• Mazgājams un atkārtoti izmantojams sūkļa filtrs
• Darbības laiks: līdz 12 stundām
• 3 ātruma iestatījumi
• Regulējams gaisa plūsmas virziens
• Maigs apgaismojums vienā krāsā /  

3 apgaismojuma intensitātes līmeņi

Arctic cooler
• Papīra filtrs
• Darbības laiks: līdz 8 stundām
• 3 ātruma iestatījumi
• Regulējams gaisa plūsmas virziens
• Mainīgs krāsu režīms / Viena krāsa / 

Bez apgaismojuma

Klimata kontroles ierīce ar apgaismojumu

39,90 € 39,90 €

-50% -25%
110001523

19,95€
110025148

29,90€

• Pievienojams jebkurai 
standarta kontaktligzdai 
vai USB ieejai

• Pievienojams jebkurai 
standarta kontaktligzdai 
vai USB ieejai

110007979

4,45 €
Maiņas filtru ieteicams nomainīt  
reizi 6 mēnešos, lai nodrošinātu 
maksimālu ierīces efektivitāti.

N
ESATUR F

R
E

O
N

U

D
A

B
A

I D

RAUDZĪGS
Klimata kontroles ierīces  
Arctic cooler filtrs

-50%

9,90 €
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Hipoalerģisks 18K zelta 
pārklājums

106103922

39,80 €

19,90 €

Var lietot arī 
dušā!

PēcPirms

106125172

11,90 €

-60%

līdz 
31.08.2019.

29,80 €

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

• Dermatoloģiski apstiprināts
Wellneo ierīce uzacu 
korekcijai
Vairāk nekādu pincešu, vaksācijas 
vai sāpju. 18 karātu zelta pārklājums 
uz ierīces gala, kas nodrošina 
hipoalerģisku un drošu lietošanu 
jebkuram ādas tipam. Nekāda 
sasārtuma, iekaisumu vai redzamu 
pēdu.

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

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 

24,90 €
19,90 €

IETAUPI

5€
106167351

TIKAI

19,90 € 110025057 

-50%
tikai

Uzgaļi, 2 gab.

106153016

9,90 €

22 www.wellneo.lv
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Wellneo vakuuma  
poru tīrītājs
Jaudīga un tajā pašā 
laikā maiga ierīce, kas ar 
vakuuma palīdzību tiek 
vaļā no pinnēm un ļauj 
tavai ādai būt tīrai un 
izskatīties jaunai. Šī ierīce 
tikai dažu momentu laikā 
tiks vaļā no tavām pinnēm.

Wellneo asinsspiediena 
mērītājs
Wellneo asinsspiediena mērītājs ļauj 
Jums regulāri un jebkurā brīdī izmērīt 
asinsspiedienu mājās, kad esat mierīgs 
un jūtaties komfortabli. Tas parāda 
sistolisko un diastolisko spiedienu, 
sirdsdarbības ātrumu  
un neregulāro  
sirdsdarbību.

Wellneo magnētiskā maska 
Glowing Youth
• Tipums ir 50 ml, tā ir īpaši izstrādāta 

formula, kuras sastāvā ir dzelzs daļiņas 
un aktīvās barības vielas, kuras atjauno 
ādu, padarot to maigi samtainu. 

• Maska no sejas tiek noņemta ar 
magnētu, atstājot tikai barojošu 
sastāvdaļu kārtu.

Wellneo tūlītējs liftinga 
serums
• Redzami pacels un atjaunos jūsu 

sejas ādu. 
• Atbrīvojies no krunciņām un 

maisiņiem. 
• Augsta aktīvo jūras  

un augu produktu  
koncentrācija ļaus  
redzēt tulītēju  
rezultātu.

110014652

TIKAI

29,90 €

110023241

110024323

29,90€

29,90€

49,90 €

49,90 €

110033461

39,80 €

19,90 €-50%

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

20€
IETAUPI

tikai

20€
IETAUPI

tikai
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Wellneo SPA kāju masāžas  vanna 
2-vienā
Daudzfunkcionāla masāžas ierīce, kas atpūtina 
sāpošus papēžus, pirkstus, pēdas un potītes. 
• Iebūvētas labākās funkcijas - akupunktūra, šiatsu, 

karstums un hidroterapija.
• intensīva masāža un dažādas temperatūras 

iespējas - no 35°C līdz 48°

110014740

144,42 €
169,90 €

-15%

Iegūsiet gludu ādu!

Wellneo stiepšanās un masāžas paklājiņš

Ķermeņa masāžas ierīce Vibrosculpt
• Veidojiet un uzlabojiet sava ķermeņa fizisko izskatu  

ar šo masāžas ierīci “trīs vienā”.
• Iegūstiet gludu un nevainojamu ādu —  

tā tonizē jūsu ķermeni, atjauno ādu  
un palīdz atbrīvoties no “apelsīna miziņas”  
efekta.

• Lieliski arī palīdzēs mazināt  
diskomforta sajūtu un spriedzi.

IETAUPI

15€

11002447049,90 €

110014736

254,90 €
269,90 €

• Stiepšanās programma
• Relaksācijas programma
• Atslābināšanās programma
• Mobilizācijas programma

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

JA
UN

UM
S
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   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

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:

 Kakls

 Pleci

 Mugura

 Gurni

 Apakšdelmi

 Vēders

 Augšstilbi un 

apakšstilbi

8 rotējošas 
galviņas

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

Masāžas salons 
mājās!

149,90 €

106080409

99,90 €

50€

IETAUPI

Šiatsu pēdu masāžas 
ierīce 3-vienā 
• Kāju sildītājs, kas uzlabo 

asinsriti
• Mazina diskomfortu un sāpes 

pēdās

106106057

119,90 €
199,90 €

IETAUPI

80€

110033133

TIKAI

29,80 €

JA
UN

UM
S

Wellneo šina pēdu īkšķu 
korekcijai
Efektīvs veids kā atbrīvoties no izvirzīta 
pēdu kautliņa. Šo šinu viegli varat nēsāt ar 
jebkuriem ikdienas apaviem. 
• Komplektā ietilpst 4 daļu komplekts dienas 

un nakts lietošanai.
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106049428

19,90 €10€

IETAUPI 29,90€

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

249,90 €399,90 €

I4456

199,90 €
105907859

239,90 €

   Jautā
PAPILDU 

GARANTIJA

50€
IETAUPI

tikai

160€
IETAUPI

tikai

Elektroimpulsu vēderpreses  
trenažieris 6ABS Shaper
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

Eliptiskais 
trenažieris  
Orbitrek Elite
Efektīvi svara 
samazināšanas,  
pretestības un kardio 
treniņi  
ar vienu ierīci!

• Displeja funkcijas -  
ātrums, attālums,  
kalorijas, laiks

Motorizēts skrejceliņš 
Focus P1 

• Skrejceliņš aprīkots ar 
12 treniņu programmām.

• EKG pulsa mērītājs.
• Līdz 12 grādiem 

regulējams slīpums.
• Ātrums no 0,8  

līdz 12 km/h.
• Skriešanas virsma - 

120x40 cm.
• Saliekams, ritentiņi ērtai 

pārvietošanai.
• Trieciena mazinoša 

sistēma locītavu 
aizsardzībai.

Vēdera muskuļu treniņa rīks  
Ab Slim Flex
Sasniedziet rezultātu ātrāk, iegūstot skaistu 
vidukli un vēderu. Unikālais rotējošais 
mehānisms īpaši trenē arī sānu muskuļus, 
ļaujot jums griezties par 360 grādiem, kas ir 
neraksturīgi citām līdzīgām ierīcēm.
• 3 pretestības līmeņi 
• Muguras un kakla atbalsts 
• Duoflex tehnoloģija = 2 intensitātes
• Maksimālais lietotāja svars: 100 kg

106039871

99,90 €

26 www.wellneo.lv
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-50%

PURE 4.0 vīriešu kurpes

Rudens kedas  
Trend Leisure
• Īpaši mīksts, pūkains iekšējais 

materiāls lutina jūsu kājas un uztur 
tās patīkami siltas.

• Memory putu slānis piešķir 
visaugstāko komfortu.

COMFORT rudens 
balerīnas 4.0

36-42 izm.

40-46 izm.

Moderns komforts!

MEMORY
PUTAS

59,90 €
59,90 €

39,90 €
29,95 €

IETAUPI

20€ 110033540 
110033555 

110033572

69,90 €

34,95 €-50%

JA
UN

UM
S
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Īpaši izturīga, hermetizēta, 
noturīga pret rūsu un koroziju un 
nekad nesamezglojas. 
• Pieejami 4 garumi: 7, 5m, 15 m, 

22,5 m un 30 m.
• Komplektā: 1 šļūtene Bionic 

Force, 2 šļūtenes savienotāji, 2 
šļūtenē iebūvētas stabilizatora 
manšetes

Bionic Force 
smidzinātāj- 
sprausla

no 12,45 € 110033127

4,95 €
110030815 (7,5 m)

Nezāļu izrāvējs
Nezāļu izrāvējs ir  
ātrākais veids, lai  
atbrīvotos no  
nevēlamiem  
augiem no spraugām  
un šķirbām.
Izvelkams kāts  
no 90-180 cm.
Iznīdē nezāles viegli  
un bez ķimikālijām!

106165972

49,90 € 24,95 €

Tornadica rokas kultivators
Izravējiet nezāles vai irdiniet zemi ar 3 ērtām kustībām!

1. Nolieciet rīku 
perpendikulāri augsnei.

2. Iespiediet to augsnē, 
pagriežot to pulksteņa  

rādītāj  virzienā.

3. Izraujiet nezāles vai 
uzirdiniet augsni.

• Ergonomisks dizains, samazina 
spiedienu uz muguru un locītavām,  
darot dārza darbus.

• Regulējamais kāts ar 3 dažādām 
pozīcijām 85 cm līdz 103 cm

• Izliekts, saliekams rokturis
• Spirālveida zari, spēj uzirdināt 

augsni 20 cm dziļumā
• Svars: 2,4 kg

PA
GR

IE

Z, PACEL, PAKRATI

-50%

Dārza šļūtene  
Bionic Force

9,90 € 39,90 €

no 24,90 € 20€

IETAUPI

110025056

29,90€

-50%
tikai
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-50%

TIKAI
19,90€

106140005

Kociņi kanalizācijas cauruļu 
tīrīšanai Sani Sticks
Reizi mēnesī 
ievietojot notekcaurulē,  
jūs izvairīsieties no  
aizsprostojumiem un  
aromātiem!

Daudzfunkcionāla tīrīšanas pasta 
Shadazzle
Sastāvā ir baltais māls, tāpēc līdzeklis vienlaikus  
gan tīra, gan pulē, gan aizsargā. Piemērota  
keramikas, nerūsējošā tērauda, stikla, koka,  
hroma un daudz citu virsmu tīrīšanai.

2 1par

12,45€

24,90 €

110012501

105932872

TIKAI
24,90€

110033466

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

2 ierīces kaitēkļu atbaidīšanai 
Pest Repeller
Efektīvs risinājums pret grauzējiem un 
kukaiņiem. 

• Komplektā 2 ierīces;
• Bērniem un mājdzīvniekiem nekaitīgs;
• Nesatur kaitīgas ķimikālijas.

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

110030803

20,90 €
34,90 € TIKAI

24,90€
-40%

tikai

2-vienā

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

2967 609 628



Virsmatracis Air 
Pirmais virsmatracis, kas pildīts ar jaunākās 
tehnoloģijas Octaspring putu atsperēm.

Virsmatrača sānos ir iestrādāta AirX sistēma –  
īpašs audums, kas ilgstoši nodrošina  
gaisa cirkulāciju virsmatracī.

KOMPLEKTĀ 
ANATOMISKAIS 

SPILVENS

3 cm Memory putas

Tencel™ Lyocell šķiedras pārvalkā

Pārvalka apstrāde Essential™

Neslīdoša pamatne

Noņemams un mazgājams pārvalks

1

2

3

4

5

Virsmatracis 3 cm  
Renew Natura
3 cm Memory putu virsmatracis ar dabīgu 
termoregulāciju. Memory putas pilnībā pielāgojas 
cilvēka ķermeņa formai, svaram un siltumam.  
• Hipoalerģisks. 

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

PRETSLĪDĒŠANAS 
ĪPAŠĪBAS

110022985 (80x190 cm)

106078466 (80x190 cm)

no 109,90 €*

no 139,90 €*

*Pieejami dažādi izmēri

*Pieejami dažādi izmēri
PUTAS

40°C
PĀRVALKS

5
1

4

2
3

3
TRĪS  
KOMFORTA  
ZONAS

Augstums 
7 cm

OCTASPRING® 
TEHNOLOĢIJA

no 125,91 €-10%

Augstums 
3 cm

Augstums 
6 cm

110037524

TIKAI

4,90€

Dormeo lentas virsmatrača 
uzglabāšanai (3 gab.)

JA
UN

UM
S
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2

3

1

ĪPAŠAIS
PIEDĀVĀJUMS

• 4 cm Ecocell® putu virsmatracim ir lieliska gaisa caurlaidība un trīs 
komforta zonas, kas nodrošina izcilu atbalstu un ērtības. 

• Silver Plus pārklājums nodrošina aizsardzību pret baktērijām, 
nepatīkamiem aromātiem un putekļu ērcītēm. 

• Noņemams un 40 °C mazgājams pārvalks. 
• Neslīdošā pamatne nodrošina, ka virsmatracis vienmēr būs savā vietā.
• Šis kvalitatīvais virsmatracis jūsu neērto dīvānu vai izvelkamo gultu 

padarīs par guļamvietu, kas sniegs atspirdzinošu un  
veselīgu miegu visas nakts garumā. 

augstums 
4 cm

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 nodrošina lielisku gaisa 
caurlaidību.

1

2

3

       Trīs zonas papildu atbalstam:

*110014341, 80x190cm. Pieejami dažādi izmēri.

3 zonu virsmatracis SILVER PLUS

SUDRABA 
APSTRĀDE

Vēlies papildu 
komfortu? Jautā 
mūsu aģentam 

pēc SILVER PLUS 
4+1 virsmatrača 
ar papildu 1cm 

Formacel putu slāni! 

-50%
no 4990€

no 9980€
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Pasargā savu matraci ar matraču aizsargpārvalku!

no 12,53 €*
106004740 (80x190 cm)
*Pieejami dažādi izmēri 

110017409 (90X190/200 cm)
*Pieejami dažādi izmēri 

no 17,90 €

60°C

60°C

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

60°C

Matraču pārklājs  
Aloe Vera
• Gaisu caurlaidīgs un 

antialerģisks.
• Pārklāja apakšpusē 

ūdensnecaurlaidīgs 
materiāls.

• Nostiprināms ar sānu 
elastīgām saitēm.

• Piemērots līdz 33 cm  
augstiem matračiem.

Matraču pārvalks ar 
gumiju 3D

• Pārvalks ir elpojošs un 
ūdensnecaurlaidīgs.

• 3D raksts uz pārvalka 
virsmas piešķir tam papildu 
apjomu un rada maigas 
masāžas efektu.

• Piemērots matračiem ar 
augstumu līdz 27 cm.

Matraču pārklājs  
Fresh

• Aizstāj palagu un 
aizsarpārvalku.

• Aizsargā pret putekļu 
ērcītēm un baktērijām.

• Pagarina matraču 
kalpošanas laiku.

• Piemērots līdz 33 cm 
augstiem matračiem.

no 24,90 € no 17,90 €

-30% -30%

no 13,23 €

no 18,90 €

-30%

Virsmatracis ROLL UP GREEN TEA
Veidots no elastīgām, tomēr pietiekoši blīvām Ecocell® putām.  
TAGAD Dormeo ROLL UP virsmatrača pārvalkā ir iestrādātas 
zaļās tējas esences mikrokapsulas. Zaļās tējas aromāts palīdz 
atslābināties, nomierina un rada patīkamu vidi brīnišķīgam 
miegam.
• Apstrādāts ar Clean Effect® antibakteriālai aizsardzībai.
• Optimāls virsmatrača biezums, lai nodrošinātu atbalsta 

funkcijas.
• Parocīgas lentas, lai to kompakti sarullētu  

ērtai uzglabāšanai vai  
transportēšanai.

Augstums 
5 cm PUTAS

ZAĻĀS TĒJAS  
MIKROKAPSULAS

110036294 (80x190 cm)
Pieejami dažādi izmēri.

no 99,90 €*
JA

UN
UM

S
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no 34,99 €
no 69,98 € Dream Catcher sapņu ķērājs

Dream Catcher skārienjutīgā lampa
• Lampai ir 4 veidu ieslēgšanas/izslēgšanas 

tehnoloģija ar skārienjutīgu sensoru un 3 
gaismas intensitātes līmeņiem.

Dream Catcher dubultā sega
• Iepakojumā ir divas segas 

E14
40W1,4 m

Dormeo Dream Catcher 
virsmatracis 4+1 ir ideāls 
risinājums, ja gribat 
savu esošo matraci vai 
viesistabas dīvānu pārvērst 
miegam ērtākā vidē. 
Izvēlieties Wellsleep® 
spilvenu vai greznu 
žakarda spilvenu ar pīļu 
spalvu pildījumu. Dubultā 
sega Dream Catcher ir 
piemērota gan aukstām 
ziemas naktīm, gan 
karstām vasaras naktīm. 

Dream Catcher virsmatracis 4+1
• 4 cm Ecocell® putas.
• 1 cm Memory putas iestrādātas pārvalkā.
• Apakšpuse ir neslīdoša, piemērots izmantošanai 

uz siltajām grīdām.

Augstums 
5 cmDream Catcher Premium spilvens

• Spilvena audums – 100 % kokvilna
• Īstu dūnu pildījums.
• Žakarda raksta pārvalks elegancei.

50 x 70 cm

50 x 70 cm

30°C

ĪSTO DŪNU  
PILDĪJUMS

Dream Catcher klasiskais spilvens
• Spilvena audums ir ražots no 100 % 

kokvilnas ar dūnām līdzīgu pildījumu.
• Maināms pildījuma daudzums.

KOLEKCIJA  
GUĻAMISTABAI  
Dream Catcher 1

2

6

5

4
3

4

5

3

6
1061075959,98 €

106106308

11,98 €

106103920 (140x200 cm)

1

2

106030017

17,49 €

106103919

31,24 €

106104384 (90x200 cm)

no 124,98 €*

* Pieejami dažādi izmēri.

Izmērs: 11x12x 24,5 cm

5
PIECAS  
KOMFORTA  
ZONAS

-50%

-50%

-50%

21,98 €• Dūnām līdzīgs pildījums - 
100 gsm + 250 gsm

62,48 €

34,98 €

10€

IETAUPI
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3

1

2 4

Virsmatracis Yin&Yan 
Virsmatracim ir 2 slāņi — mīkstāks un 
stingrāks Ecocell® putu slānis maksimālam 
komfortam. Šiem slāņiem ir īpašs S formas 
dizains ar dažādām atbalsta pakāpēm 
atšķirīgās ķermeņa zonās. Stingrākam 
atbalstam izvēlieties tumšo pusi uz augšu; 
mīkstākam - gaišo.

KOLEKCIJA GUĻAMISTABAI  
Yin&Yan

Sega Yin&Yan 
Piemērota lietošanai visa gada garumā. 
Segas audums ir darināts no īpaša 
poliestera satīna, bet pildījumā - uzlabotās 
Wellsleep® mikrošķiedras.

Yin&Yan klasiskais spilvens 
Izmantojams visu gadu, kā ziemā, tā 
vasarā. 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

Stingras, pelēkas Ecocell® putas

Noņemams pārklājs

Neslīdoša pamatne

1
2
3
4

11000800739,90 €

Augstums
5 cm

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

29,90 €
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KOLEKCIJA GUĻAMISTABAI  
Yin&Yan

Paklāji Yin&Yan komplekts 
3 gab.
• Izmēri: 50 x 70 cm, 55 x 125 

cm, 100 x 150 cm.

Spilveni Yin&Yan
komplekts 2 gab.

Gultas veļas komplekts Yin&Yan
Ar izsmalcinātu sudraba apdari.  
• Podziņu aizdare segas pārvalkam  

un atloka aizdare spilvendrānām.

110011476 (40x40 cm) 

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

39,90 €

110008931 pelēks

99,90 €
69,90 €

IETAUPI

30€

no 59,90 €

29,90 €

no 44,90 €

IETAUPI

10€

IETAUPI

no15€

MEMORY  
PUTAS

60°CKOKVILNAS 
SATĪNS

5

1

3 5

2

1

3

4

2

4 Yin&Yan dvielis

Pleds Yin&Yan Deluxe 

110012731 zils (50x100 cm) 
Pieejams arī 70x140 cm. 

no 14,90 €
no 9,90 €

IETAUPI

5€

40°C

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

no 69,90 €
no 59,90 €

IETAUPI

no10€
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no 5,53 €

no 7,90 €

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.  

Dvielis Fantasia
100% kokvilna, labi uzsūc mitrumu.

Vannas istabas paklājs Fantasia

1 3

4

5

110008664, S izmērs, tirkīza krāsa 
(pieejami izmēri S, M, L)14,95 €

110008671, tirkīza krāsa 
(50 x 70 cm)10,43 €

Veļas grozs Fantasia
Audekla veļas grozs ir salokāms un viegls.

2

110002595, tirkīza 
(38 x 49 cm)6,93 €

110002597, tirkīza 
(180 x 180 cm)6,93 €

110009377, bēšs 
(50 x 100 cm)

Kolekcija pieejama  
2 krāsās: tirkīza un bēšā.

NESLĪDOŠA  
APAKŠA

MEMORY  
PUTAS

-50% -30%

-30%-30%

-30%

9,90 €

9,90 €

29,90 €

14,90 €

Memory putu vannas paklājiņš ir pārklāts ar ūdensnecaurlaidīgu un ātri žūstošu 
plīša materiālu, apstrādāts ar CleanEfect®.

Peldmētelis Fantasia
Maiga, dvielim līdzīga frotē auduma 
iekšpuse un vafeļveida audums ārpusē. 
100% kokvilna. 

Dušas aizkari Fantasia
Ūdensizturīgi un veļas mašīnā mazgājami.
Pieejamais izmērs: 180 x 180 cm 

• Komplektā 12 plastmasas āķi

36
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KOLEKCIJA  
GUĻAMISTABAI  
Sleep Inspiration

60°C

40°C

MAZGĀJAMS, 
NOŅEMAMS 
PĀRVALKS

Gultas veļas komplekts  
Sleep Inspiration

Sega Sleep Inspiration
Pildīta ar Wellsleep® uzlabotajām 
mikrošķiedrām.

Anatomiskais spilvens  
Sleep Inspiration
Darināts no Memory putām.

Klasiskais spilvens  
Sleep Inspiration
Pildīts ar Wellsleep® 
šķiedrām. Vienā pusē 
ir 3D dizains, bet 
otra puse ir no gluda 
krāsaina auduma.

Segas un spilvena komplekts  
Sleep Inspiration

1

3

4

5

2

1

2

3
6

4
5

110018973 debeszila 
(140 x 200 cm) 

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.

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

14,95 €

14,95 €

40°C
PĀRVALKS

Dekoratīvais 
spilvens  
Sleep Inspiration

110018182 debeszila 
(45 x 45 cm)

5,53 €

6

7,90 €

29,90 €

29,90 €

no 17,94 €

no 41,94 €

no 29,90 €

no 69,90 €

no 22,45 €
no 44,90 €

Vannas istabas paklājs Fantasia

-40%

-40%

-50%

-50%-50%
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LAIKS SEV!

Akcija spēkā līdz 03.09.2019. vai kamēr prece ir noliktavā.

60°C WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

Klasiskais spilvens Aloe Vera
• Pieejams arī 

anatomiskais  
spilvens

Klasiskais spilvens Memosan
• Pieejams arī anatomiskais  

spilvens

Klasiskais spilvens 
Sjena
• Pieejams arī  

anatomiskais  
spilvens

Klasiskais spilvens ar 
eikalipta šķiedrām

Klasiskais spilvens Renew 
Natura
• Pieejams arī 

anatomiskais  
spilvens

29,90 €
110035801

22,45 €
110019522

44,90 €39,90 €

24,90 €

-50%-10%

-50%

35,91 €
105922914

29,90 €

-50% 14,95 €
106039104

12,45 €
110016431

40°C
PĀRVALKS

REGULĒJAMS  
AUGSTUMS

MEMORY  
PUTAS

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

50 x 70 cm

50 x 70 cm

40°CUZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

50 x 70 cm

60°CWELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

50 x 70 cm

60°C

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

JA
UN

UM
S
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LAIKS SEV!

Akcija spēkā līdz 03.09.2019. vai kamēr prece ir noliktavā.

Bieza, plāna vai 
sapogāta kopā

2 segu
komplekts

Pieejamas šīs 
kolekcijas plānās 
un biezās segas!

Sega Aloe Vera

60°C

60°C

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

UZLABOTA  
GAISA  
CAURLAIDĪBA

APSTRĀDE  
AR ALVEJU

Sega Renew Natura

Sega Sjena

TENCEL®

60°C

Četru sezonu  
segu komplekts
Segu komplekts 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.

WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

110015244 
(140x200 cm)no 44,95 €

no 89,90 €

110035802 
(140x200 cm)no 34,95 €no 69,90 € no 54,90 €

-50%

-50% -50% 106039103  
(140 x 200 cm)no 27,45 €

101796467 (140 x 200 cm)

no 27,45 €
no 54,90 €

-50%

MEMORY  
PUTAS

JA
UN

UM
S
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SEGĀM -50%-50%



-40%-40%
110033376  
Vienvietīgais komplekts

no 47,94 €
no 79,90 €

no 100,00 €

100% 
KOKVILNA

Segas un spilvena komplekts 
Naturefeel 
• 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

Segas un spilvena komplekts 
Sjena 
• Sega ir gaisīga un silta, pildīta ar Wellsleep® 

mikrošķiedrām 
• Spilvena augstums ir regulējams. Komplektu 

var mazgāt 60 °C - šādā temperatūrā iet bojā 
putekļu ērcītes. 

• Varēsiet baudīt kvalitatīvu miegu visu gadu.

110022593  
Vienvietīgais 
komplekts

40°C

no 60,00 €

WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

Saliekams krēsls Cozy

LIETOŠANAI 
TELPĀS UN 
ĀRPUS TĀM

Vakuuma 
maisi mantu 
uzglabāšanai

Līdz pat 80% 
vairāk vietas!

60°C WELLSLEEP® 
MIKROŠĶIEDRAS

110014366    
3 gab. komplekts

110014367    
5 gab. komplekts

11,90 €

19,90 €
106087494  violeta 
106087492  zila49,90 €

JA
UN

UM
S
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-50%
110007872 (90x200 cm)
Pieejami dažādi izmēri.

40°C

Dormeo atvēsinošais matrača pārklājs
• Elegantais atvēsinošais matrača pārklājs matraci padara 

ērtāku un augstāku. 
• Tas regulē gulēšanas virsmas temperatūru, palīdzot 

guļvietā saglabāt patīkamu vēsumu. 
• Inovatīvais matrača pārklājs novērš pārkaršanas 

iespēju — tieši tas, kas ir vajadzīgs  
gada siltākajā laikā.

TERMOREGULĀCIJA TENCEL® 

LYOCELL

no 24,95 €
no 49,90 €

110030253 140x200 cm

no 14,90 €

Dormeo Pleds 2-vienā 
Pleds Dormeo V3 „divi vienā” ir 
īpaši viegla, gaisu caurlaidīga un 
mīksta. Tā ir gan funkcionāla, gan 
dekoratīva — var izmantot gan 
kā segu, gan kā gultas pārvalku. 
Pieejama trīs dažādos izmēros:  
140 x 200 cm, 200 x 200 cm un  
220 x 240 cm. 30°C

40°C-50%
45 x 65 cm

19,95€
110008552

39,90 €

Atvēsinošs spilvens Dormeo 
"DIVI VIENĀ"
Klasiskais, gaisu caurlaidīgais 
atvēsinošais spilvens "divi vienā” ir 
inovatīvs produkts. Īpašā vēsuma 
funkcija novērš sakaršanu gulēšanas 
laikā, tādējādi guļot nav karsti.
Tas ir darināts no Memory putām un 
īpašām šķiedrām.

Vēsākam miegam 
karstās naktīs!

ATVĒSINOŠS EFEKTS

LIETOŠANAI 
TELPĀS UN 
ĀRPUS TĀM

4 lentes viegli - 
piestiprināt pie matrača 

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

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)17,43 €

110008889 
(100 x 150 cm)39,90 €

110008907 
(40 x 60 cm)13,93 €

110008910 
(140 x 200 cm)19,95 €

110014189 (90 x 190/200 cm)

no 12,53 €

110008876 
(25 x 40cm)13,93 €

Svaigam miegam, 

uzsákot skolas gaitas!

-30%

-30%

-30%

-50%

-30%

24,90 €

19,90 €

19,90 €

39,90 €

Plīša rotaļlieta 
pūķītis
• ~ 30 cm augsta.

9,98 €
104142881

19,98 €

no 17,90 €
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Paklājs Dreamspace

29,90 €
Zila 110036591 (140x200 cm)

Gultas veļas komplekts 
Fairy forest 
Gultas veļa, kas tumsā spīd! Tā 
unikālā īpašība ir audumā iestrādātas, 
un no īpaša materiāla izgatavotas 
zvaigznītes, kas uzkrājot saules 
gaismu vai gaismu no lampas, tumsā 
viegli spīd. Mainot atšķirīgās auduma 
puses, ar vienu komplektu var iegūt 
pat 4 dažādus stilus!

17,43 €
110024333 zils

100% 
KOKVILNA

100% 
KOKVILNA

60°C

40°C

Gultas veļas komplekts 
Seaworld 
Rotaļīgs dizains ar košām haizivīm 
puikām un nāriņām meitenēm.  
• Gan spilvendrānai, gan segas 

pārvalkam ir rāvējslēdzēja aizdare.

TUMSĀ SPĪD!

-30%

24,90 €

JA
UN

UM
S

110036623 zils

no 34,90 €

Gultas veļas komplekts  
Warm Hug III 
• Dormeo gultas veļas komplekta Warm 

Hug dizainu ir iedvesmojusi ziema. 
• Kombinējiet atšķirīgās gultasveļas puses 

un ar vienu komplektu iegūstiet  
4 dazādus stilus!

• Ar slēptu rāvējslēdzēju segas pārvalkam 
un spilvendrānai pieskaņotā tonī.

JA
UN

UM
S

KOKVILNAS 
SATĪNS

43

Dormeo – labākam miegam

67 609 628

GULTAS VEĻĀM -50%-50%
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110036637

Gultas veļas komplekts 
Magic Lights
Dizains radīts, iedvesmojoties no 
krāsainajām Ziemassvētku gaismiņām. 
Pieejamas divu krāsu kombinācijas, 
Mainot atšķirīgās gultas veļas puses, 
ar vienu komplektu var iegūt pat 4 
dažādus stilus!

110036618 violets

no 49,90 €

Gultas veļas komplekts  
Gala II 
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. 

KOKVILNAS 
SATĪNS

60°C

60°C

JA
UN

UM
S

JA
UN

UM
S

no 27,93 €
110023114

Gultas veļas komplekts 
Renew Natura     
Augstas kvalitātes kokvilnas un 
Tencel™ šķiedras audums. Ar krāšņu 
zaļu augu apdruku no vienas puses 
un klasiski baltu dizainu no otras 
puses, jūs varēsies variēt gultas veļu 
4 dažādās kombinācijās.

60°C
TENCEL®KOKVILNA

KOKVILNA

no 34,90 €

-30%

no 39,90 €
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Stingrs, ergonomisks, īpaši gaisa 
caurlaidīgs matracis Aloe Vera Plus 
nodrošina ideāli pareizu atbalstu 
mugurai. 
Stingrs matracis ar nomierinošu aloe 
vera ekstraktu.
• Izgatavots no stingrajām Ecocell® 

putām, kas palīdz mazināt sāpes 
mugurkaulā, locītavās un gurnos.

ĻOTI STINGRS

STINGRĪBAS PAKĀPE:

Matracis  
Aloe Vera Plus

16 cm biezs Ecocell® putu slānis1

Ar alveju apstrādāts pārvalks2

1

2
APSTRĀDE  
AR ALVEJUHIPOALERĢISKS

Augstums
18 cm

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

10
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

30
NAKTIS

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

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

R A Ž O T Ā J A 
GARANTIJA

15
G A D I

IZMĒĢINĀJUMA 
PERIODS

60
NAKTIS

Šis tirgū ir unikāls matracis, kas atšķiras, 
pateicoties konstrukcijai un īpašajai S 
formas Octaspring® atsperu kārtai.

Matracis  
iMemory S Plus

no MAZĀK līdz ĻOTI STINGRAM
8 STINGRĪBAS PAKĀPES:

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

OCTASPRING® 
TEHNOLOĢIJA

(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

Augstums
20 cm

no 329,90 €*

no 229,90 €*
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100
PÄEVAVAHETUSVÕIMALUS

GARANTIID

15
  AASTATUUS

• 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

• 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

10

9

1

2 3
4

5
6

8

7

6

5

1

2

3

4

HINGAVAM  
JA  

KOHANEV

DIVPUSĒJS

3 KOMFORTA 
ZONAS

3

5 KOMFORTA 
ZONAS

5

augstums 
27 cm

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

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

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

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

no 499,90 €*

no 399,90 €*
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VAHETUSVÕIMALUS

15.08-10.09.

15.08-10.09.

-30 %-100 €

+

Pērkot komplektā,  
iegūsti lielāku atlaidi!

Vēl nebijusi iespēja 
ietaupīt!

+
+

Kuponi nesummējas ar citiem kuponiem. Spēkā tikai veikalos.

APMEKLĒJIET TOP SHOP VEIKALUS VISĀ LATVIJĀ

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

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

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

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

 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 AKROPOLE
Maskavas iela 257
  22 305 128

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

Vieglāk paveicami ikdienas darbi!

4767 609 628



Sastāvdaļas:
• 3 saldie kartupeļi
• 1 ēdamkarotes olīveļļas 
• 1-2 tējkarote sāls

Sagatavošana:
Nomazgājiet kartupeļus un ar dakšiņu sadurstiet 
caurumus.
Apsmērējiet ar olīveļļu un pārkaisiet ar sāli, tad 
vienmērīgi izlīdziniet.
Kad kartupeļi ir pilnībā pārklāti, ielieciet tos grozā un 
grozu ielieciet ierīcē.
Cepiet kartupeļus 200°C temperatūrā 35-40 minūtes, 
vai līdz tie ir mīksti.
Pievienojiet iecienītākās piedevas un pasniedziet!

Cepti kartupeļi aerogrillā  
ar karsta gaisa plūsmu

110016408 

Cep un uzsildi Tvaicē Fritē, grillē

99,90 €
129,90 €

ĪSTI SVĒTKI VIRTUVĒ!

IETAUPI 30 €
Aerogrils Air Fryer
Tā kā karstas eļļas vietā tiek izmantots 
karsts gaiss, ar šo ierīci jūs varēsiet 
pagatavot veselīgas un gardas maltītes.

Skatīt 4. lpp.

Gatavo       veselīgi un                 gardi!

www.top-shop.lv 67 169 071


