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* Skambučiai priimami darbo dienomis  
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55719
4779037492008  

Ruda 

555720
4779037492015  

Pilka

PAVILLO COOLDOME dvivietė 
palapinė
Greitai pastatoma. Lietaus atsparumas 
300 mm. Poliesteris, polietilenas. 
Dydis 1,45 x 2,05 x 1,00 m. Komplekte 
krepšys, palapinė, 8 sutvirtinimo kaiščiai.

 DORMEO MEMOSAN ULTIMO ROLL UP 3+2 antčiužiniai
Antčiužinio aukštis 5 cm: 3 cm „Ecocell®“ medžiagos ir 2 cm „Memory“ medžiagos, kas yra tobulas atramos ir komforto 
derinys. „Moov&Cool“ medžiaga turi šilumos reguliavimo savybių. „CleanEffect®“ medžiaga užvalkale saugo nuo mikrobų, 
bakterijų ir dulkių erkučių. Nusegamas ir skalbiamas užvalkalas. 

70×190 cm. Kaina  89,99 €  62,99 €
80×190 cm. Kaina  109,99 €  76,99 €
90×200 cm. Kaina  134,99 €  94,49 €

120×200 cm. Kaina  159,99 €  111,99 €
140×200 cm. Kaina  189,99 €  132,99 €

160×200 cm. Kaina  209,99 €  146,99 €
180×200 cm. Kaina  229,99 €  160,99 €

COMFORT 50 ventiliatorius 
3 greičio nustatymo lygiai, 70° pasukama 
galvutė. Tylus veikimas. Lengvai perkeliamas, 
stabili bazė, patogi rankena. Galia 50 W. 
Juodos spalvos. Garantija 2 metai. 

užsisakykite bet kuriame pašte, 
kreipkitės į laiškininką arba 
užsisakykite telefonu 1842*;

išsirinkite prekę;

nemokamai pristatysime 
tiesiai į namus.
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-30 %

5900 4500

4900

ARTFONE mygtukiniai atlenkiami telefonai
Puikiai tinka vyresnio amžiaus žmonėms. 
Dideli patogūs mygtukai, „Dual SIM“, FM imtuvas, žibintuvėlis, SOS 
mygtukas. Yra kroviklis, įkrovimo stotelė, instrukcija.

C10: 0,3 MP kamera, 1400 mAh baterija, 
du ekranai, 13 x 8,7 x 7,6 cm, 210 g. 
Raudonos spalvos.

F20: 1000 mAh baterija,
„Bluetooth“. 10,12 x 5,1 x 2 cm,
218 g. Juodos spalvos. 

KLASIKA WOODLOOK pakelta lysvė
Medžio imitacijos, 150x75x30 dydžio, itin tvirta ir kokybiška lysvė su 
keturiomis atraminėmis kojomis, įleidžiamomis į žemę. Pagaminta iš 
100 % perdirbamos GPPS medžiagos. Gaminio paviršius padengtas UV 
stabilizatoriumi. Tinkama naudoti lauke bet 
kokiomis oro sąlygomis. Atspari drėgmei bei 
temperatūros svyravimams. Galimos spalvos: 
ąžuolo imitacija (ruda), antracitas (pilka). 
Pagaminta Lietuvoje.

10200

555711
6941607311752  

555712
6942138969856  

 555705
0703674401837  

C10
 555706

0703674401820  
F20

555708
5904100450312

555383, 7630054149573
70×190 cm

555384, 7630054183232
80×190 cm

555385, 7630054183201
90×200 cm

555386, 7630054183195
120×200 cm

555387, 7630054183188
140×200 cm

555388, 7630054183171
160×200 cm

555389, 7630054183164
180×200 cm

-31 %

5000

 72,99 
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EVADE viengulis
miegmaišis –

dovanų!
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LEIDINYJE NURODYTAS PREKES GALITE UŽSISAKYTI PAŠTO SKYRIUOSE, PAS LAIŠKININKĄ ARBA PASKAMBINĘ TEL. 1842

-30 %

4099

 59,00 

HISENSE FV191N4AW1 šaldiklis
„No-Frost“ sistema, talpa 147 l, 
4 stalčiai, matmenys 55 x 55,7 x 143 cm. 
Garantija 2 metai.

ROSSMAX automatinis žastinis 
kraujospūdžio matuoklis X5
Žastinis, visiškai automatinis, itin tikslus matavimas ir nedidelis dydis. Turi 
nereguliaraus širdies ritmo nustatymo galimybę, 
pulso aritmijos matuoklį bei hipertenzijos rizikos 
indikatorių. Paskutinių 3 matavimų vidurkis, 
didelis LCD ekranas (69 x 78 mm), 120 
atminties vietų 2 asmenims su data ir laiku. 
Garantija 5 metai. Pagaminta Šveicarijoje.

ADLER AD3036 vaflinė
Vienu metu kepami 4 kvadrato formos vafliai. 
Neprideganti danga, saugi neįkaistanti išorinė 
danga, pasirengimo darbui šviesos indikatorius. 
Maks. galia 1500 W. Garantija 2 metai.

MEDISANA PM 100 pulsoksimetras
Skirtas kraujo įsotinimui deguonimi (SpO2) ir 
pulsui matuoti. Pasirenkami 6 skirtingi ekrano 
režimai. Sertifikuotas medicinos prietaisas 
(pagal Medicinos prietaisų direktyvą). 
Automatinis išsijungimas po 8 sek. 
Pakuotėje: pulsoksimetras, 2 maitinimo 
elementai (AAA, LR03), 1 dirželis, instrukcija. 
Pagaminta Vokietijoje. Garantija 3 metai.

DELIMANO JOY PRO 
elektrinė mėsmalė
Galėsite ne tik malti mėsą, bet ir gaminti 
dešreles ar mėsos ritinėlius. 2 skirtingo 
smulkumo malimo diskai, dešrelių ir 
mėsos ritinėlių gaminimo priedai. 
Iki 1,5 kg/min., atbulinės eigos funkcija. 
600 W, maks. 1300 W. Garantija 2 metai.

DELIMANO MULTIFRESH vakuuminis trintuvas
6 funkcijos: trinti įprastai, trinti vakuume, vakuumuoti, kaitinti ir trinti, malti, 
smulkinti. Komplektą sudaro: pagrindas su 800 W varikliu, titanu dengti 
nerūdijančiojo plieno ašmenys su 6 peiliukais, 
trynimo indas su vakuuminiu vožtuvu, 
vakuumavimo priedas, vakuumavimo 
vamzdelis, malimo indas, išilginiai malimo 
ašmenys iš nerūdijančiojo plieno, dangtelis 
(malimo arba trynimo indui), kaitinimo 
indas su kaitinimo elementu ir 
dvigubu dangčiu.

DELIMANO „18in1“ daugiafunkcis puodas
Puikus maisto ruošimo prietaisas kepti, virti garuose, 
troškinti, gruzdinti. 17 automatinių programų, 
1 rankinio nustatymo programa. Gaminimo 
atidėjimo ir šilumos palaikymo funkcija. 
Tinka naudoti namuose, stovyklavietėse, 
turistiniuose automobiliuose, 
vasarnamiuose. Nesvylantis 5 L vidinis 
puodas. Galia 700 W. Apsauga nuo 
perkaitimo, automatinio užrakto funkcija, 
apsauga nuo vaikų.

ROVUS ROBOTIC VAC&MOP dulkių siurblys-robotas
Sušluoja ir susiurbia dulkes, purvą, augintinių plaukus, trupinius, kitus 
smulkius nešvarumus ir drėgnomis šluostėmis nuvalo 
grindų paviršių. Tinka įvairiems paviršiams 
nuo plytelių iki kilimų. Rinkinį sudaro dulkių 
siurblys-robotas, įkrovimo stotelė, maitinimo 
laidas, valdymo pultelis, valymo šepetėlis, 
papildomi šoniniai šepetėliai, 2 valymo 
šluostės, vandens (0,22 l) ir nešvarumų 
(0,23 l) talpyklos. Įkrovimo laikas 4–6 val., 
veikimo laikas iki 100 min. Garantija 2 metai.

LAFE MRK002M mikseris 
su dubeniu 
5 greičio pasirinkimai, „Turbo“ režimas. 
Galingumas 300 W. Komplekte: maišymo 
indas (1 vnt.), plaktuvėliai (2 vnt.), 
tešlos kabliai (2 vnt.).

4999
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-15 %

2799

 32,93 

-40 %

23999
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29400
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3399

 37,99 
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3999

 49,99 

LAFE BCP003 kokteilinė
2 greičio pasirinkimai. Ledo smulkintuvas. 
Talpa 1,5 l. Galingumas 600 W. 
Stiklinis indas.

-15 %

3799

 44,69 

DELIMANO STAR karšto oro gruzdintuvė
Gruzdintą maistą galėsite gaminti be riebalų, 
maisto išorė tampa traški, o vidus – minkštas 
ir sultingas. Tinka saldiems kepiniams, 
maistui šildyti. Talpa 3,5 l, galia 1350 W. 
Temperatūros reguliavimas 80–200 °C, 
0–30 minučių laikmačio funkcija. 
Gruzdinimo indas padengtas nelimpančia 
danga. Garantija 2 metai.

DELIMANO DUAL karšto oro gruzdintuvė
Vienu metu galėsite gaminti 2 patiekalus 
skirtingomis programomis: yra 2 atskiri 
po 4 l talpos gruzdinimo indai. Nelimpanti 
danga. Funkcijos: atitirpinimas, kepimas, 
gruzdinimas, pašildymas, maisto 
džiovinimas. Skaitmeninis jutiklinis ekranas, 
temperatūros reguliavimas 80–200 °C. 
0–60 min. laikmatis, 3–24 val. laikmatis 
džiovinti. Automatinis išsijungimas. 
Galia 1700 W. Garantija 2 metai.

-20 %

6399

 79,99 

-20 %

17599

 219,99 
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MAKITA M1901 elektrinis oblius
Ergonomiška gumuota rankena, ilgas lieto 
aliuminio stalas. Precizinis gylio reguliavimas. 
Galia 500 W, obliavimo plotas 82 mm, maks. 
drožlės storis 2,0 mm, maks. obliavimo gylis 
9 mm. Laidas 2,0 m. 285 x 157 x 160 mm.

MAKITA M3600 vertikali freza, 12 mm
Gylio reguliavimas, griebtuvo fiksavimas leidžia 
pakeisti frezą vienu raktu. Galia 1650 W. Greitis 
be apkrovos (min-1) 22000. Vertikali eiga 
0-60 mm. Griebtuvas (cangė) 12 mm. Šoninis 
ribotuvas, matmenys 284x 148 x 300 mm. 
Laidas 2,5 m. Raktas. Svoris be kabelio 5,5 kg.

OCEANIA 10 slėginis 
purkštuvas
Su teleskopiniu prailginimu (54–91 cm), 
10 litrų talpos.

MAKITA M8701 ROTARY HAMMER perforatorius
Patvarus ir tvirtas, 3 darbo režimų: kalimas, gręžimas su kalimu ir gręžimas. 
Greitai pakeičiamas grąžto griebtuvas. 
Atbulinės eigos sistema. Galia 800 W, smūgio 
jėga 2,3 J. Maks. Ø medienoje 32 mm, betone 
26 mm (su TCT grąžtu 68 mm), pliene 13 mm. 
Laidas 4,0 m. Svoris be kabelio 2,7–3,1 kg, 
362 x 71 x 194 mm.

Vandens žaidimas - GADGETMONSTER greitaeigis kateris
Ar norite būti šauniausias paplūdimyje? Nustebinkite savo draugus šia 
puikia nuotoliniu pultu valdoma motorine 
valtimi, kuri vienu įkrovimu gali pasiekti maks. 
10 mazgų greitį arba išvystyti 20 km/h greitį! 
Iki 20 minučių žaidimo laiko, iki 50 m nuotolis, 
nuotolinio valdymo pultas (2xAA baterijos, 
nepridedamos). 

NEO 40 L talpos išgyvenimo kuprinė
Patogi ir erdvi, puikiai tinka laisvalaikio ar išgyvenimo žygiams lauke. 
Reguliuojami pečių dirželiai, juosmens diržas ir užrišimas ant krūtinės. 
2 maži nuimami šoniniai bagažo krepšiai ir 1 vidutinis centrinis krepšys su 
papildomu diržu per petį. Medžiagos lengvos, itin 
atsparios UV spinduliams ir spalvos pokyčiams, 
turi gerą mechaninį stiprumą. Plastikinės dalys 
ir sagtys pagamintos iš standžios medžiagos 
saugiai nešti krovinį. 600 D poliesteris. 
40 l talpos. Tamsiai žalios spalvos.

DEDRA DED7199 akumuliatorinė vejapjovė
370 mm pjovimo plotis, tinka mažų ir vidutinių sodų 
vejai pjauti ir prižiūrėti. Tylus veikimas. Dideli ratai. 
6 padėčių (25–75 mm) pjovimo aukštis. Krepšys 
35 L. Mulčiavimo / šlifavimo funkcija. Apsauga 
nuo atsitiktinio įjungimo. Variklis be šepetėlių, 
maitinimas 2 x 18 V. Komplekte dvigubas 
kroviklis ir 2 vnt. 4Ah baterijos.

FUXTEC trijų kirvių komplektas
Rinkinį sudaro: kirvis 600 g / 360 mm, 
kirvis 1000 g / 690 mm, skaldymo kirvis 
3000 g / 910 mm. Anglinis plienas, 
kotas su guma.

-20 %

3199

 39,99 

4299 8400

8400

10900 32900

7599

DEDRA DED8692 elektrinės žirklės
Elektrinės gyvatvorių žirklės, galia 600 W / 
230 V, pjovimo ilgis 62,5 cm, atstumas tarp 
ašmenų 20 mm, pasukama rankena – yra, 
metalinė „2-step“ pavara, ašmenys pjauti 
lazeriu, galąsti deimantu, svoris – 3,2 kg. 
2 metų garantija.

AMBER-LINE ZERO, 51 cm, 3,0 kW benzininė žoliapjovė
Benzininė savaeigė vejapjovė, apsisuka vietoje 
be jokių pastangų! „3in1“ – pjauna, renka, mulčiuoja. 
Pjovimo plotis 51 cm, 6 pjovimo aukščio 
padėtys (20–100 mm). Surinkimo krepšys 
65 l. Svoris 37 kg, kuro talpa 1 l. 1 cilindro, 
4-taktų, 170 cm3, 3,0 kW. Aukštos kokybės 
lakštinio plieno korpusas.

4449 38900

DEDRA DED8707 elektrinė vejapjovė
Galingas 1,2 kW elektros variklis. Dėl 330 mm 
pjovimo pločio puikiai tinka mažiems ir 
vidutiniams sodams, manevringas, tyliai 
veikia. 30 L krepšys. Centrinis pjovimo 
aukščio reguliavimas (20 / 40 / 60 mm). 
Sulankstoma rankena. Garantija 2 metai.

Akumuliatorinis sodo 
purkštuvas, 16 L. 
Pagamintas iš tvirto plastiko, turi
petnešas patogiai naudoti. Reguliuojamas 
slėgis. Akumuliatorius 12V 8 AH, įmontuotas 
viduje. Su įkrauta baterija galima išpurkšti 
apie 300–400 L. Pridedamas 220 V 
įkroviklis, laido ilgis 110 cm. Galiojantis 
CE sertifikatas, tinka naudoti ūkiuose. 

555709
0088381814966

555714
0088381813334

555715
0088381831376 

555690
7333048050823

555694
5556940000013

555710
5907558455328

555717
5902628000002

555718
4260249444140
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5902628870704
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Leidinyje nurodytas prekes galima užsisakyti visuose pašto skyriuose, pas laiškininką arba paskambinus tel. 1842. Prekės pristatomos NEMOKAMAI per 3-7 d. d. nuo apmokėjimo. Dėl didelio užsakymų kiekio užsakymo vykdymas 
gali trukti ilgiau nei įprastai. Užsakant prekes pašto skyriuje arba pas laiškininką, už prekes atsiskaitoma iš anksto: grynaisiais arba mokėjimo kortele pašto skyriuje, tik grynaisiais pas laiškininką. Užsakant per Skambučių centrą 
telefonu 1842, atsiskaitoma prekių pristatymo metu kurjeriui grynaisiais arba mokėjimo kortele. Įsigytą prekę galima nemokamai grąžinti per 14 k. d. Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, pradinės 
komplektacijos. Norint grąžinti prekę, kreiptis tel. 8 612 36 353. Prekių kiekis ribotas. Leidinyje nurodytų prekių spalva, forma, prekinė išvaizda ar pan. gali neatitikti realios prekių spalvos, formos, prekinės išvaizdos dėl nuo prekių tiekėjų ir (ar) 
gamintojų priklausančių priežasčių. Lietuvos paštas pasilieka teisę keisti akcijas, jų trukmę ir prekių kainas. Papildomos informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo specialisto.

HX X7 elektrinis paspirtukas 
Sulankstomas, pripučiamais ratais.
Ratų dydis 10“. Priekinis žibintas. Maks. 
apkrova 120 kg, maks. greitis 25 km/h, 350 W. 
Nuvažiuojamas atstumas iki 25 km. 
Garantija 2 metai.

STANDART batutas + 
dovanų pridedamas apsauginis tinklas ir kopėtėlės
Ø 1830 mm, aukštis 510 mm, maks. 100 kg. Kaina 199 €
Ø 2440 mm, aukštis 510 mm, maks. 100 kg. Kaina 214 €
Ø 3050 mm, aukštis 650mm, maks. 120 kg. Kaina 244 €
Ø 3660 mm, aukštis 860 mm, maks. 150 kg. 
Kaina 297 €
Ø 4570 mm, aukštis 890 mm, maks. 150 kg. 
Kaina 407 €
Ø 4900 mm, aukštis 960 mm, maks. 150 kg. 
Kaina 422 € 

NEVADA pavėsinė su stogu
Cinkuoto vamzdžio profilio rėmas, stalviršis ir 
suolai, pagaminti iš pjautinių natūralaus 
nedažyto medžio lentų, 4 mm matinio 
polikarbonato stogas. Dydis: ilgis 1,90 m, 
plotis 1,46 m, aukštis 1,98 m. 
Lengvai surenkama ir išmontuojama.

CAMRY CR2821 plaukų kirpimo 
mašinėlė augintiniams
Galia 35 W, tylus variklis, titano galvutė su 
keramikos ašmenimis, 4 skirtingo ilgio šukos, 
komplekte: elementas, alyva, šepetys ir įkroviklis.

LUND lauko grilis 
Grilis su šonine ir apatine lentynėlėmis. 
Grotelės chromuotos, 48,5 x 26 cm, 
reguliuojamo aukščio. Plieninė konstrukcija, 
du ratukai lengvai perkelti grilį. Bendras grilio 
konstrukcijos dydis 86 x 28 x 82 cm.

Nuo 23900

Nuo 19900

Nuo 3799

Nuo 26900 2899

28900 18900

PHILIPS LED televizoriai
Ekranas FHD LED, skaitmeninis imtuvas DVB-T/T2/T2HD/C/S/S2, stereo 
garso sistema. Įstrižainė pasirinktinai: 
80 cm (32”), raiška 1366 x 768 p, modelis 
„Philips 32PHS5505“. Kaina 239 €.
108 cm (43 “), raiška 1080 x 1920 p, modelis 
„Philips 43PFS5505“. Kaina 312 €.
Garantija 2 metai.

Išmanusis laikrodis  
Laikrodžio funkcija, SMS, žingsniamatis, kūno temp. ir širdies ritmo 
matuoklis, orų prognozė, tylusis žadintuvas, laikmatis, 6 sporto režimai, 
8 integruoti žaidimai. „Bluetooth 5.0“. Kaina 53,99 €

Šokanti bevielė garso kolonėlė 
Garso kolonėlė, judanti pagal muzikos ritmą. Muzikos, pasakų ar kt. turinio 
klausymasis leidžiant juos tiesiai iš telefono per „Bluetooth“ ryšį arba įdėjus 
micro SD kortelę. USB maitinimo šaltinis. 3W, 6,6x4,2x9,3 cm. Kaina 37,99 €

KAKĖ MAKĖ projektorius 
Idealiai tinka žiūrėti filmukus, žaisti žaidimus, 
vaizdo įrašus ar mokytis, mažinant akių 
nuovargį (lyginant su tradiciniais ekranais). 
Palaiko FHD. Galima leisti įrašą tiesiai iš USB. 
HDMI, garso sistemos jungtys. Svoris 0,48 kg. 
Kaina 82,99 €

PHILIPS SMART LED televizoriai
Ekranas FHD LED, „Philips Smart“, skaitmeninis imtuvas DVB-T/T2/T2-
HD/C/S/S2. Stereo garso sistema.
Įstrižainė 80 cm (32”), raiška 1366 x 768 p, 
modelis „Philips 32PHS6605/12“. Kaina 269 €.
Įstrižainė 108 cm (43”), raiška 1080 x 1920 p, 
modelis „Philips 43PFS6805/12“.  Kaina 349 €.
Garantija 2 metai.

DALLI vokiškų skalbimo 
miltelių rinkinys
Originalus vokiečių gamybos, aukštos kokybės 
produktas. Rinkinį sudaro skalbimo milteliai: 
universalūs su dėmių valikliu (8,45 kg, 
130 skalbimų), spalvotų skalbinių su dviguba 
apsauga nuo blukimo (8,45 kg, 130 skalbimų).
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NOVELLY HOME lauko baldų komplektas
Komplektą sudaro stalas ir 6 kėdės. 
Stalas 156 x 78 x 74 cm, kėdė 62 x 55,5 x 
88,5 cm. Polivudas (medžio imitacija), plieninio 
vamzdžio rėmas. Stalo ir kėdės apkrovos 
iki 150 kg. Pilkos spalvos.

NOVELLY HOME poilsio gultas
Puikiai tinka pliaže ar poilsiui terasoje. 
Dydis 182 x 60 x 34 cm. Maks. apkrova 160 kg. 
Plienas, tekstilenas, pilkos spalvos. 

NOVELLY HOME II lauko baldų 
komplektas
Dailus komplektas balkonui ar terasai. 
Komplektą sudaro stalas ir 2 kėdės. Stalas 
60,33 x 71,76 cm, kėdė 41,91 x 55,88 x 93,35 cm. 
Metalas. Maks. apkrova 90 kg. Baltos spalvos. 
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8718863023624

80 cm (32”)
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108 cm (43 “)
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80 cm (32”)
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8718863023556
108 cm (43”)
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0000055586733

555695, 2003203301002  
Ø 1830 mm

 555696, 2003203400002  
Ø 2440 mm

555697, 2003203500009  
Ø 3050 mm

 555698, 2003203600006  
Ø 3660 mm

 555699, 2368554695638  
Ø 4570 mm

 555700, 2351664622229  
Ø 4900 mm
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4012400528165  

„dalli active“
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„dalli color“
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 555702, 0703674401721  
Laikrodis 

 555703, 0703674401745  
Garso kolonėlė

 555704, 0703674401738  
Projektorius


