
Stalo indai
juodos akmens masės indai,  
pasirink:  
puodelis, talpa: 400 ml – 2,5 €, 
desertinė lėkštė,  ø 21 cm – 4 €,  
lėkštė, ø  27 cm – 5 €, 
balti indai su aukso spalvos apvadu,  
pasirink:  
puodelis, 400 ml – 2,5 €,  
desertinė lėkštė, ø 19 cm – 3 €,  
lėkštė, ø 26 cm – 5 €

Kalėdinė 
parduotuvė

Pasiūlymai galioja nuo 2022 11 24 iki 2022 11 30 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

2 50 
nuo

€



4 € 5 €

7 €

4 €

Dubenėlis  
akmens masės,  
ø 14,7 cm, talpa: 870 ml Lėkštė 

akmens masės,  
ø 27 cm 

Salotų dubuo 
akmens masės, 
ø 19 cm

Desertinė  
lėkštė 
ø 21 cm

Ovalus indas 
akmens masės,  
dydis: 21 x 30 cm

Puodelis 
akmens masės, 
talpa: 400 ml

2 50 €

7 €

pasiūlymai galioja nuo 2022 11 24 iki 2022 11 30
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



3 € 2 50 €

6 €

Dubenėlis
su aukso spalvos apvadu,  
ø 14 cm 

Salotų dubuo 
su aukso spalvos apvadu,  
ø 21 cm

Puodelis
su aukso spalvos apvadu,   
talpa: 400 ml

Serviravimo lėkštė
su aukso spalvos apvadu, 
dydis: 30 x 31 cmLėkštė

su aukso  
spalvos  
apvadu,  
pasirink:  
desertinė lėkštė:  
ø 19 cm – 3 €  
arba lėkštė,  
ø 26 cm – 5 €

3 €
 nuo

9 €

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



30 €
„Gerlach Valor“  

stalo įrankių rinkinys
4 asmenims, rinkinyje:  

4 šaukštai, 4 peiliai, 4 šakutės ir 4 arbatiniai  
šaukšteliai, iš nerūdijančio plieno

 

pasiūlymai galioja nuo 2022 11 24 iki 2022 11 30
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



Šerpos  
vilnos pledas 

dvipusis, su iškiliu  
raštu vienoje pusėje,  

dydis: 130 x 170 cm

Pagalvėlės užvalkalas
su iškiliu raštu vienoje pusėje,  
dydis: 45 x 45 cm

Namų kvapų rinkinys* 
rinkinyje: difuzorius, 100 ml,  

2 žvakės ir lazdelės, dovanų dėžutėje,  
yra įvairių kvapų

Kvepiančių žvakių rinkinys, 3 vnt.
stikliniuose induose, dovanų dėžutėje, pasirink kvapą:  
karamelė su šokoladu arba kava su klevų sirupu

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

4 50 €

6 €

4 50 €

10 €

      

yra ir:    
  

yra ir:

    
  

yra ir:

    
  

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu

SH025 162889 TESTEX



Eglutės žaisliukai, 4 vnt.
stikliniai, permatomi, su aukso  
arba sidabro spalvos raštu, ø 8 cm

1 30 €

5 €

Eglutės  
žaisliukai,  

12 vnt.  
rinkinyje yra įvairių  

raštų ir spalvų,  
ø 5,5 cm

Kabanti  
žvaigždė  

dydis: 14 x 14 cm

2 50 €
yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2022 11 24 iki 2022 11 30
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

2 €

4 €

4 €

6 €

1 80 €

LED dekoracija
stiklinis angelas, permatomas,  
aukštis: 16 cm, su baterijomis

LED burbulas  
stiklinis, permatomas,  

pakabinamas,  
ø 9,5 cm, aukštis: 11 cm,  

su baterijomis

Dekoracija-Kalėdų eglutė  
su blizgučiais, ant medinio pagrindo,  
aukštis: 24 cm

Dekoracija-elnias 
permatoma, yra 2 modelių,  

dydis: 16 x 4 x 20 cm   
arba 10 x 4 x 18 cm

Keraminė dekoracija
elnio galva, pasirink: aukso,  
sidabro arba perlų spalvos,  
aukštis: 15 cm

Stalo takelis
su blizgučiais,  

dydis:  35 x 180 cm

yra ir:

   
yra ir:

   

6 €

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



„Sugarfree“  
satino kimono
su dirželiu,  
dydžiai: S/M, L/XL

10 €

11 €

15 €

15 €

„Sugarfree“  
naktiniai  

marškiniai*
satino,  

su petnešėlėmis  
ir raštu,  

dydžiai: S–XXL

„Sugarfree“ rinkinys  
rinkinyje: miego kaukė su raštu,  

2 plaukų gumelės su raštu ir užvalkalas  
pagalvei, vienspalvis

„Sugarfree“ pižama* 
satino, su kontrastingais apvadais 
ir raštu, rinkinyje užsegama  
viršutinė dalis su kišenėle  
ir šortai su juosmens raišteliu,  
dydžiai: S–XL 

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.



4 €

15 €

6 €
 nuo

„Sugarfree“  
miego kaukė  
su raštu,  
universalaus dydžio

„Sugarfree“ pižama* 
satino, su kontrastingais apvadais 
ir raštu, rinkinyje užsegama  
viršutinė dalis su kišenėle  
ir šortai su juosmens  
raišteliu, dydžiai: S–XL 

Liemenėlė arba kelnaitės
satino liemenėlė su gilia iškirpte ir  

reguliuojamomis petnešėlėmis,  
dydžiai: 70B, 75A–75D, 80B–80D,  

85C, 90C – 9 €, arba satino kelnaitės  
aukštu liemeniu, dydžiai: S–XXL – 6 €

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.



„Sugarfree“ suknelė  
mergaitėms, 2 sluoksnių, tiulio, su pamušalu,  
su rauktu, klostuotu juosmeniu ir raštu,  
dydžiai: 134–170 cm

4 €

2 50 €

15 €
12 €

12 €

17 €

„Sugarfree“ rankinė  
su 2 rankenomis ir metalinėmis sagtimis,  
užsegama užtrauktuku

„Sugarfree“  
lankelis

moterims, su raštu,  
universalaus dydžio

„Sugarfree“  
lankelis 

vaikams,  
su kaspinu,  
vienspalvis,  

universalaus dydžio

„Sugarfree“ suknelė  
veliūro, moterims, su V formos iškirpte,  

rauktu, klostuotu juosmeniu  
ir iškiliu raštu, dydžiai: 36–44

„Sugarfree“ suknelė  
mergaitėms, 2 sluoksnių, tiulio,  

su pamušalu, rauktu,  
klostuotu juosmeniu ir raštu,  

dydžiai: 104–134 cm



9 €

7 €

5 € 3 €

2 50 €

5 €

4 50 €

Džemperis su gobtuvu
iš veliūro, mergaitėms,  
užsegamas užtrauktuku,  
su priekinėmis kišenėmis,  
vienspalvis, dydžiai:  
134–170 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
berniukams, su kalėdiniais  
„The Simpsons“ motyvais,  
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  
100 % medvilnės
mergaitėms,  
su raukinuku apačioje  
ir kalėdiniu raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės  
kelnės  
iš veliūro, mergaitėms,  
su plačiomis klešnėmis  
ir juosmens raišteliu,  
vienspalvės,  
dydžiai: 134–170 cm

Tamprės  
mergaitėms,  
languotos,  
dydžiai:  
104–134 cm

Džemperis arba  
sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 

berniukams, pasirink:  
džemperis su kalėdiniais  

motyvais arba kelnės  
su juosmens raišteliu  

ir užrašais ant kišenių,  
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  

100 % medvilnės 
berniukams, su kalėdiniu raštu,  

dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

   

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



7 €

7 €
12 €

10 €

7 €

Palaidinė* 
su aukštu kaklu,  
elastiniais rankogaliais  
ir metalizuotais siūlais,  
dydžiai: S–XXL

Tamprės
iš veliūro, su lengvu blizgesiu,  

vienspalvės, dydžiai: S–XXL

Midi sijonas, 
100 % viskozės  
platus, su elastiniu  
juosmeniu ir kišenėmis,  
languotas, dydžiai: S–XXL

Palaidinė*
laisvo kirpimo,  
su veidrodinių  

blizgučių raštu,  
dydžiai: S–XXL

Suknelė, 
100 % viskozės
su V formos iškirpte  
ir 2 paraukimais,  
užsagstoma, languota,  
dydžiai: 36–44

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes gali grąžinti per 30 dienų*



6 €

3 €

6 €

3 €

10 €

10 €

Liemenėlė
su reguliuojamomis petnešėlėmis ir 

 siuvinėtomis gėlėmis, dydžiai:  
75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Kelnaitės
satino,  
vienspalvės,  
dydžiai: S–XXL

Liemenėlė  
satino, su reguliuojamomis petnešėlėmis, vienspalvė,  
dydžiai: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Glaustinukė 
su nėriniais ir paminkštintais  

kaušeliais, dydžiai: S–XL

Glaustinukė 
satino, su nėriniais,  
paminkštintais kaušeliais  
ir surauktu juosmeniu,  
dydžiai: S–XL

Kelnaitės
su siuvinėtomis gėlėmis,  

dydžiai: S–XXL

yra ir:

   

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



7 €12 €

9 €

7 €
 nuo 15 €

Pižama, 100 % medvilnės   
berniukams, rinkinyje: marškinėliai  

su kalėdiniu motyvu ir languotos  
flanelinės kelnės,  

dydžiai: 92–128 cm

Pižama, 100 % medvilnės 
mergaitėms, rinkinyje: marškinėliai  
su kalėdiniu motyvu ir languotos  
flanelinės kelnės,  
dydžiai: 92–128 cm – 7 €, 
134–164 cm – 9 €

Pižama, 100 % medvilnės 
berniukams, rinkinyje: marškinėliai  
su kalėdiniu motyvu ir languotos  
flanelinės kelnės, dydžiai: 134–164 cm

Pižama, 100 % medvilnės 
vyrams, rinkinyje: marškinėliai su kalėdiniu motyvu ir  
languotos flanelinės kelnės, dydžiai: M–XXL

Pižama, 100 % medvilnės 
moterims, flanelinė, languota,  

rinkinyje: užsagstomi marškiniai  
su apykakle ir kišene bei kelnės  

su juosmens raišteliu,  
dydžiai: S–XL

pasiūlymai galioja nuo 2022 11 24 iki 2022 11 30
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



12 €

11 €

11 €

7 €

6 €

Pižama,  
100 % medvilnės 

berniukams,  
su kalėdiniu raštu,  

dydžiai: 92–128 cm

Chalatas  
moterims, su kišenėmis,  
diržu ir kalėdiniu raštu,  

dydžiai: S/M, L/XL

Pižama,  
100 % medvilnės 

vyrams, su kalėdiniu raštu,  
dydžiai: M–XXL

Pižama, 100 % medvilnės
moterims, su kalėdiniu raštu,  
marškinėliai su surišama apačia,  
dydžiai: S–XXL

Pižama, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su kalėdiniu raštu, dydžiai: 
92–128 cm – 6 €, 134–176 cm – 7 €

Pižama,  
100 % medvilnės 
berniukams,  
su kalėdiniu raštu,  
dydžiai: 134–164 cm

6 €
 nuo

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



7 € 12 €

9 €

15 €

12 €

„Peppa Pig“ minkštas žaislas
pasirink: „Peppa Pig“ arba „George“,  

su kalėdiniais drabužiais,  
aukštis: 50 cm

Pliušinis elnias 
su sidabro spalvos  

žvaigždutėmis, ilgis: 40 cm

Žaislinės tešlos rinkinys  
„Kalėdų eglutė“ 
rinkinyje: 4 spalvų tešla, pastatoma plastikinė  
kalėdinė eglutė, eglutės žaisliukų trafaretai, 
 4 formelės

Medinis traukinuko  
rinkinys, 19 vnt. 

su kalėdiniais motyvais,  
rinkinyje: traukinys,  

surenkami bėgiai  
ir pastatomi elementai,  

vaikams nuo 2 metų

„Moya Mia“  
advento kalendorius 
su lėle, netikėti priedai  
paslėpti 24 langeliuose



„Pepco" pliušiniai meškiukai padeda vaikams tavo dėka!

PADEDA VAIKAMS
MŪSŲ NAUJIEJI MEŠKIUKAI

&

Jie pliušiniai ir labai draugiški, o svarbiausia – dalijasi gerumu. 

100 % pelno, gauto pardavus šiuos meškiukus, skirsime Ukrainos vaikų,  
kuriais rūpinasi „SOS vaikų kaimai Lietuva", asmeniniam tobulėjimui,  

integracijai ir gerovei remti.


