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Kuidas osta?

Üldised küsimused
Teil on küsimus? Vajate lisainfot?

Helista kohe: 6 580 064
Kaupa on piiratud koguses!

Me töötame ka laupäeval ja pühapäeval!

Club 5* liikmetele  
fikseeritud kauba kohaletoomistasu  

5,99 € TRANSPORT

Fikseeritud 
hinnaga

Saadame Teile antud kataloogi, kuna olete andnud Studio Moderna OÜ-le loa saata Teile personaalseid 
pakkumisi, infot uute toodete ja sündmuste kohta e-posti, telefoni, kataloogi ja / või SMSi teel. Teie 
isikuandmeid kasutatakse seni, kuni olete selleks loa andnud, mida saate igal ajal tühistada. Selleks tuleb 
helistada telefoninumbril 6580066 või kirjutada e-mailile: klienditeenindus@studio-moderna.com. Teil 
on õigus paluda oma andmete kustutamist, muutmist või edastamist teistele osapooltele. Küsimuste ja 
kaebuste korral pöörduge meie andmekaitse ametniku poole (klienditeenindus@studio-moderna.com), 
kirjutades e-mailile või konsulteerige järelevalveasutustega.

Interneti teel www.topshop.ee

Telli telefoni teel: 6 580 064

Külasta meie poode ja küsi  
pakkumisi teenindajatelt!

Valeriya
Trükiprojekti 
juhataja

Sügis on värviline aeg, kui õhus on maagiat ja kodus on hubasust. 
Valmistasime teile ette uued ahvatlevad pakkumised, mis kindlasti rõõmustavad teid. Lisaks äratuntavatele ja lemmikuks kujunenud toodetele oleme lisanud uusi tooteid ja pakkumisi. Lehekülgedel 5 ja 6 leiate CopperLUX sarja kuuluva kõrge servadega panni ja küpsetusvormi koos hõrkude retseptidega, mille valmistamist saab samades kööginõudes ka ära proovida! Valmistage imemaitsvaid roogasid, alustades värvilisest paellast ja lõpetades mahlase marjapirukaga. Uutest toodetest on esitatud Joy tootesarja köögitehnika, uued Walkmaxx vabaajajalatsid, Tornadica käsikultivaator, Laura Amatti naiste käekott ja palju muud. 

Pöörame teie tähelepanu, et kõikidele Dormeo madratsitele on käimas -20% kampaania, mis kehtib kuni 9.09.2018. Kasutage võimalust muuta oma uni tervislikumaks ja kvaliteetsemaks, säästes samal ajal kuni 239 eurot!

Parimate soovidega,

Kallis klient!
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Elektritooted Kattemadratsid Trenažöörid

 Vigastatud kateMootoris ilmnevad vigastused Valed detailid

Teised mehhaanilised tooted Vale mõõt Mitte töötavad rattad

Lisagarantii
Meilt ostetud toodetele on võimalik lisaks 2-aastasele pretensioonide esitamise ajale osta Lisagarantii 
1/2/3/5 aastat, mis hakkab kehtima 2 aastat peale toote ostukuupäeva. Lisagarantii lõpeb 3/4/5/7 aastat 
ostudokumendil näidatud kuupäevast.
Lisagarantii kehtivusaja jooksul parandab Studio Moderna toote garantiiga kaetud vead tasuta ja korvab 
töö/varuosade maksumuse kui viga ei ole tekkinud kasutaja süül. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis 
asendatakse see uue/samaväärse tootega. Kui garantiiperioodil kadus toode sortimendist, asendatakse 
sarnase tootega.
Hoidke alles tšekk! Tšekk on Teie ostu tõendav dokument. Garantii kehtib ainult ostu tõendava dokumendi 
alusel. Lisagarantii kehtib Eesti piires.

garantija
NAUDAS ATGRIEŠANAS

100%

Lisagarantii

Tooted, mille juurde on võimalik soetada lisagarantiid on 
märgitud ikooniga. Rohkem informatsiooni on võimalik saada 
helistades numbril 6 580 064.

4 lihtsat sammu:

Kasuta kuponge!
Valige kataloogist tooteid,  
mida sooviksite endale soetada.

Olenedes ostukorvi summast valige  
endale sobivat kupongi  
5, 10 või 15 euro väärtuses.

Helistage numbril 6 580 064 ja öelge 
klienditeenindajale, et soovite kasutada  
kupongi või sooritades ostu poes,
andke kupong müüjale.

Saage oma soovitud toode  
eksklusiivse kupongiga!

10 € 

15 € 

5 € 

Kasuta kuponge  ostu sooritamisel!

Kehtib kuni 15.10.2018.

Kehtib kuni 15.10.2018.

Kehtib kuni 15.10.2018.

Kupong 5 € 

 raha 

saad kasutada ostes sellest 

kataloogist vähemalt 35 € eest 

kaupa. Sooritades ostu poes,  

anna kupong müüjale.

Kupong 10 € 

 

raha saad kasutada ostes sellest 

kataloogist vähemalt 55 € eest 

kaupa. Sooritades ostu poes,  

anna kupong müüjale.

Kupong 15 € 

 

raha saad kasutada ostes sellest 

kataloogist vähemalt 75 € eest 

kaupa. Sooritades ostu poes,  

anna kupong müüjale.

Shark

Avasta midagi uut!

Naudi paremat ostmisviisi!
* Kupong ei kehti internetis.



Esikaane saab muuta videoks mõne lihtsa sammuga.

1. Laadige Google Playst või Appstore’ist alla äpp Overly.  

2. Avage äpp ja valige keel.

3. Skannige kogu kataloogi kaas.

4. Hoidke oma telefon kogu video jooksul kaane suunas.

MÄRKUS! Video vaatamise ajal on vaja pidevat internetiühendust. Soovitame kasutada wifi-ühendust.

VÕITA 
KINGITUS

SKÄNNI  
ESILEHT, ET

Saad teada oma salajase koodi, millega anname 
vähemalt 25 eurose ostu puhul kaasa kingituse!

LAE ALLA ja AVA
Overly mobiiliäpp

SKÄNNI 
Terve esileht

VAATA  
VIDEOT

Skänni 
kataloogi 
esilehte!

UUS!

Delimano Joy pöörleva  
nõuga käsimikser



Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Joy 
Elektriline 
keedupott

Delimano 
Joy 

Elektriline 
Pipra- või 
Soolaveski

Delimano Joy Köögikaal

Delimano Joy 
Võileivagrill

Delimano Joy 
Veekeetja

Delimano Joy pöörleva  
nõuga käsimikser

Mahlapress 
Delimano Joy

JOY

Delimano Joy 
käsimikser

Rõõm 
igas

köögisLisagarantii

106156145

14,99 €
9,99 €

-33%

34,99 €
106153023

44,99 €

-10€

-30€ -10€

-10€

-10€

-10€

49,99€

106153195 

39,99 €

24,99€

110000058 

14,99 €

29,99€

106153206 

19,99 €

34,99€

106153208 

24,99 €

49,99€

106153207

39,99 €

106156437 

99,99 €
129,99 €

6 580 064 5

Kus kõik head toidud alguse saavad



Ø26cm 

KIVI  
EFEKT 

& VASEOSAKESED 

lihtsasti 
pestav

KriimustuskindelMittenakkuv

Prae ja küpseta!
Roostevabast 

terasest käepide

Delimano Stone Legend 
CopperLUX kõrge pann
Eriti kõrge servaga pann, et midagi ei pritsiks ega 
valguks kunagi üle ääre! Saate praadida, vokkida või 
frittida midagi määrimata.
• Sobib ahjus kasutamiseks – alustage pliidil ja 

küpsetage ahjus lõpuni.
• Küpsetuspinnal on ehtsast kivist ja vaseosakestest 

töötlus, mis annab suurepärase soojusjuhtivuse ja 
tagab toidu tavapärase maitse.

• Süsinikterasest korpus jaotab soojuse kiiresti ja 
ühtlaselt.

• Erakordselt kriimustuskindel ja kinnivõtmatu.
• Sobib kõigile pliitidele, sh induktsioonpliidid.

PAELLA 
Delimano Stone Legend  
CopperLUX kõrge pann

KOOSTISAINED
• 200 g lühiteralist riisi
• 200 g mereande (krevette, garneele, kaheksajalgu vm)
• sibul
• küüslauk
• värske punane paprika
• safranit
• 0,5 l supipõhja
• oliiviõli

VALMISTAMINE
Praadige hakitud sibul oliiviõli kuldpruuniks, lisage 
tükeldatud küüslauk ja punane paprika ning hautage veel 
mõni minut. Lisage riis ja vokkige kiiresti, seejärel lisage 
supipõhi ja eelnevalt leotatud safran. Keetke madalal tulel 
u 20 minutit, kuid ärge paella’t sega, vaid ainult raputage 
aeg-ajalt panni. Lisage 20 minuti pärast mereannid ja 
keetke u 5–10 minutit. Serveerige sidruniviilude ja hakitud 
peterselliga.

Kaupa on piiratud kogustes!

106153063 -10€
29,99 €

19,99 €

6 www.delimano.ee6

Eripak- 
kumine



KIVI  
EFEKT 

& VASEOSAKESED 

Stone Legend CopperLUX ümmargune 
küpsetusvorm
Üks küpsetusvorm iga retsepti valmistamiseks - sobib igale pliidile! 
Valmistage küpsetusvormil isuäratavaid retsepte ja looge uusi 
traditsioone kaasates oma tegevustesse kõige armsamaid.
• Kattes sisalduvad päris kivi- ja vaseosakesed
• Vastupidavast süsinikterasest sisu jaotab kuumust kiiresti ja ühtlaselt
• Äärmiselt vastupidav, kauakestev ja nakkumatu
• Ei sisalda PFOA - lõhnatu, ilma kahjulike kemikaalideta

Prae ja küpseta!

Helista ja küsi lisaks ka 
CopperLUX termoklaasist 
kuumakindel kaas, ainult 12,99!

Hind CopperLUX ümmargusele 
küpsetusvormile 26cm

METSAMARJA KOOK
Stone Legend CopperLUX  

ümmargune küpsetusvorm

KOOSTISAINED
• 225 g võid
• 225 g peeneteralist 

suhkrut
• 4 suur muna
• 225 g jahu
• 2 tl küpsetuspulbrit

• 200 g mustikaid
• 175 g vaarikaid
• mandlihelbeid
• mett
• 1 sidruni koor

VALMISTAMINE
Soojendage ahi 180 °C. Määrige kergelt vormi. Vahustage või 
suures kausis käsimikseri abil. Lisage suhkur ja vahustage 
veel, et muuta segu väga õhuliseks. Lisage muna ja vahustage 
hoolega. Segage teises kausis jahu ja küpsetuspulber. 
Sõeluge jahu võivahu peale ja lisage metallist lusika abil 
sidrunikoor. Segage jahu vaid kergelt taina hulka, et tainas 
jääks endiselt õhuliseks. Valage segu vormi. Lisage enamik 
mustikaid ja vaarikaid, kuid jätke veidi katteks. Küpsetage 
30 min ja laske jahtuda. Kaunistage mandlilaastude, mee, 
peeneteralise suhkru, marjade ja mündilehtedega.

Kaupa on piiratud kogustes!

Kingitus

Joy 
saumikser
väärtusega 

20€ 

106053887

44,99 €

6 580 064 7

Kus kõik head toidud alguse saavad



Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Joy hakkija
Lihtsustage oma igapäevase 
toiduvalmistamise rutiini! Ülikiire kolm 
ühes seade, millega võib purustada, 
hakkida ja segada.
• Topelt tera sobib puuviljade, köögiviljade, 

pähklite ja isegi jää purustamiseks
• Vahustamis- ja segamiotsik sobib ideaalselt nii 

kastmete ja omlettide valmistamiseks kui ka 
koore vahustamiseks.

• Terad o roostevabast terasest
• Libisemiskindel põhi ohutuks kasutamiseks

Komplektis on: Elektriline alus, 600 ml 
kauss, ühe või kahe teraga otsik, 2 kastme 
segamise otsikut

Hakkige

Purustage Vahustage

Säilitage

 Joy saumikser
Delimano Joy Duomix blender ühendab 
endast kaks suurepärast seadet, mis on 
vajalikud igas köögis: mugav saumikser ja 
kompaktne blender smuuti valmistamiseks.
• Võimas 600-vatine mootor
• Kõrgekvaliteetsed materjalid, mida on kerge 

puhastada.
• Pudel ei sisalda BFA-d
• Võib pesta nõudepesumasinas

Kaks ühes!

Täienda oma komplekti veelgi:

Saadaolevad värvid: oranž, 
sinine, roheline

Lisaotsik - 
hakkija koos 
kausiga

Smuutipudel

Komplekti kuulub: Elektriline baas, otsik, 
smuutipudel ja kaas, millega saab värskelt 
valmistatud kokteili endaga kaasa võtta.

106147526

106147529

106147532

49,99 €

9,99€

9,99€

39,99 €

-10€

24,99€

106156802 

19,99 €

-20%

8 www.delimano.ee8

Köök



Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Brava 
Säilituskarbid
Äärmiselt mugavad ja kokkupandavad 
säilituskarbidon tõelised pilgupüüdjad. Lisaks 
eredatele värvidele on neil teisigi häid omadusi:
• 4 kinnitust, mis ei lase vedelikul välja voolata
• Õhukindlad - lõhnad ei pääse karbist välja
• Tohib panna sügavkülma, soojendada nendes 

toitu mikrolaineahjus ja pesta nõudepesumasinas

Komplekt 10 osast!

100% lekkekindel

Säästke kuni  
60% 
kohta

250ml

350ml

540ml

800ml

1200ml

Delimano 18in Multikeetja on kõik mida vajad tervisliku rahuldust 
pakkuva eine valmistamiseks – üks kompaktne, energiasäästlik ja 
lihtsalt kasutatav masin.

18in1 Multikeetja on lihtsasti kaasaskantav kõik ühes disainiga, mis 
võimaldab valmistada toitu ükskõik kus jä igal ajal, vaja on lihtsalt elektrivoolu.
17 vaikefunktsiooni, lisaks 1 seatav ehk isetegemise funktsioon on 
konkreetsete toitude valmistamiseks automaatseade abil täielikult 
programmeeritavad. See praktiline kastrul valmistab suurepäraselt
lõunaks suppi ja kastmeid
• leotab, keedab või küpsetab riisi või pastat
• sobib ideaalselt liha, kala ja risoto valmistamiseks
• sobib aeglaseks küpsetamiseks või toitainerikaste  

wköögiviljatoitude valmistamiseks
• küpsetab leiba ja pitsat ja veel palju muud!

Delimano 18in1 Multikeetja

Kaupa on piiratud kogustes!

50%
SÄÄSTA

700W
105973384 

69,99 €

41,99 €

106099425 

24,99 €

12,99 €

-28€

6 580 064 9

Kus kõik head toidud alguse saavad



Delimano Brava 
Köögirätikud (2 tk)
Brava käterätid on valmistatud 100% 
puuvillast ning tagavad luksusliku pehmuse 
ja hea imavuse. Kõiki käterätte võib pesta 
pesumasinas ja kuivatada trummelkuivatis, 
kuid tumedaid värve tuleks pesta eraldi.
Komplektis on 2 rätikut: punast ja beeži värvi.

Kaupa on piiratud kogustes!

AINULT3,99€2 TK

Selle abil hoiate kõik oma noad ideaalselt  
teravana,sh hambulise servaga leivanoad  
ja paljud muud, nagu:

Delimano noateritaja Brava Extreme on ohutu, 
kiire, tõhus ja mugav.

Delimano Brava Extreme 
teritaja + 3 nuga

• Igasuguse kujuga kööginoad
• Hakkija või köögikombaini lõikurid
• Käärid
• Matka- ja jahinoad
• Aiakäärid jne.

Kaupa on piiratud kogustes!

Tänu Delimano Brava küpsetuskorvi 
ainulaadsele kärpidemete süsteemile 
võib korvi kasutada kas omaette või 
koos teiste nõudega, et küpsetada, 
aurutada või frittida parimaid ja 
maitsvamaid toite.

2 TK

Delimano Brava 
Küpsetuskorv

Kaupa on piiratud kogustes!

Fritüüri

Kurna

Auruta

Loputa

Serveeri

50%
SÄÄSTA

25%
SÄÄSTA

106135181 105944019 

19,99 €

14,99 €

106028976 

14,99 €

 7,49 €

10 www.delimano.ee10
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Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Utile 
Käsimikser roheline V2
Muna valge vahustamine, taigna valmistamine ja 
muude koostisainete ideaalseks kokkusegamine 
pole eal nii lihtne olnud.
Delimano Utile Käsimikseril on vaid üks sisse-/välja lüliti, 
kus saad valida viie töötamiskiiruse vahel.

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Utile 
Munakeetja Pro
Täiuslikult valminud munad – täpselt nii nagu sina 
neid tahad. 
Kasuta oma aega köögis targalt ja samal ajal, kui munad 
valmivad tegele muude vajalike toimetustega.

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Maxxstar 
kokanuga
See unikaalne nuga on valmistatud 
kvaliteetsest roostevabast terasest ning 
on kaetud õhukese titaannitriidi kihiga, 
mis tagab suurepärase lõikamise!

Teral olev 
perforatsioon väldib 
toiduviilude noa külge 

kleepumist

• Äärmiselt vastupidav

• Selle täppislihvitud lõikeserv muudab 
noa kuni 40% teravamaks, kui 
tavalised kahe kaldservaga noad

• Sobib ideaalselt igat tüüpi lõikamiseks

• Libisemiskindel käepide

AINULT19,90€

Täiuslik töövahend igale 

kokale ja igasse kööki! 

UUS

50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

106064600 

29,99 €

14,99 €

106028972 

24,99 €

14,99 €

110001277 

6 580 064 11

Kus kõik head toidud alguse saavad



Delimano Astoria Kontaktgrill

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

See on võileivagrill, kontaktgrill või isegi avatud grill. Seadmel 
on kergesti kinnitatavad ja eemaldatavad kuumutusplaadid, 
millel on nakkumatu kate ja seega on neid ka lihtne 
puhastada. Neid võib pesta isegi nõudepesumasinas!

• Mitme funktsiooniga: kontaktgrill, võileivagrill või isegi 
avatud lauagrill

• Tänu suurele küpsetuspinnale sobib peredele
• Ülemise plaadi viis eri kõrgust – võimaldab küpsetada 

suuri lihalõike
• Lihtne käsitleda
• Eemaldatav rasvakogumisnõu
• Pikendatavad jalad – kiirendavad rasva nõrgumist
• Eemaldatavad ja nõudepesumasinas pestavad 

kuumutusplaadid

Delimano Brava riiv
Delimano Brava multiriiv on väike ja lihtne käsiriiv teie 
kööki. Selle abil saab kiiresti ja praktiliselt vähimagi vaevata 
toiduaineid viilutada, riivida või peenteks ribadeks lõigata.
Riivi põhja all on iminapp, mis hoiab riivi kasutamise ajal 
kindlalt paigal. Sellega saab tõeliselt kiiresti ja lihtsalt riivida, 
näiteks teha riivjuustu pitsa või omleti jaoks, riivida õunu 
koogi küpsetamiseks, suvikõrvitsat ja kartuleid moussaka 
valmistamiseks, peenestada pähkleid vaid mõne sekundiga, 
viilutada täiuslikult ringikujulisi köögi- ja puuviljatükke ja palju 
muud.

Turvalukku 
nupp

Stabiilsust tagav 
iminapp

UUS

106018102 

79,99 €

110008658

19,99 €

12 www.delimano.ee12
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Delimano Brava 
küüslaugulõikur 4in1
Delimano Brava küüslaugulõikur lõikab välgu 
kiirusel 81 ideaalset kuubikut. Kuubikutena säilivad 
küüslaugus kõik vajalikud vitamiinid, ensüümid ja 
mineraalid.

Küüslaugulõikuriga lõigatud kuubikud ei kleepu kokku, mis 
teeb küüslaugukuubikute toidule lisamise väga mugavaks. 
Lõikuri sõel ja terad on tehtud roostevabast terasest.

Delimano Brava küüslaugulõikuril on kaasas silikoon 
koorija, tänu millele saad kuubikud panna kaussi, 
säilituskarpi või kuhu iganes soovid ise küüslauguga 
kokku puutumata.

Kaupa on piiratud kogustes!

Säästa aega!
Ideaalsed kuubikud saavad valmis kiiremini, kui 
lihtsalt noaga lõigates

Delimano Brava Nicer Dicer hakkija

PAKEND SISALDAB: läbipaistev kogumisnõu 800ml, nupuga lõikur, mida on lihtne puhastada, lõiketerad

• ideaalsed, neljas erinevas suuruses kuubikud: 
alates 0,5x0,5cm kuni 3x3cm

• valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast 
terasest ja vastupidavast plastikust

• tohib pesta nõudepesumasinas

Müügihitt

Kaupa on piiratud kogustes!

Lihtsaim viis toidu 
säilitamiseks!

Sobivad igale  
pinnale

Hermaatiline 
vaakumtihend!Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Brava 
vaakumkaaned
Vaakumkaaned Delimano Brava on 
revolutsioonilised tooted, mis muudavad 
teie köögi puhtamaks, tervislikumaks ja 
organiseeritumaks.
• Vaakumkaasi saab kasutada igal pinnal, mis on 

vaakumi tekitamiseks piisavalt siledad.
• Kaaned pakuvad ka lõhnakaitset, sulgedes 

toidu õhukindlalt
• Hoidke toit värske ja bakterite eest kaitstuna
• 100% BPA vaba
• Sobivad kasutamiseks külmikus, sügavkülmikus, 

nõudepesumasinas ja mikrolaineahjus

106156802

24,99 €
19,99 €

10614675614,99 € 9,99 €

-20%

19,99€
106114820 

6 580 064 13

Kus kõik head toidud alguse saavad



Vesi soojeneb kraanist läbi voolates – ei mingeid veekadusid 
torustikus. Selle paigaldamine on nii kiire ja lihtne, võite selle 
kaasa võtta ja kasutada just seal, kus vaja.

Lihtsalt paigaldage valamule, 
ühendage elektrivõrku ja kuum 
vesi voolab!

• Kaks-ühes – stiilne segisti ja boiler
• Täiustatud süsteem soojendab vett  

veel kiiremini
• Vali soe vesi või kasuta külma vett – see töötab 

täpsel samamoodi nagu sinu tavaline segisti!
• Säästab elektrit, vett ja raha.

Kuum vesi loe
tud  

sekunditega

Täistatud tehnoloogia soojendab vett veel kiiremini
Delimano kiirsoojendiga kraan

Kaupa on piiratud kogustes!

SAAB KASUTADA:

köögis 

keldris 

remondi ajal

suvilas 

treileris 

Lõigu, haki, püreesta või sega suuri puu- ja aedviljatükke, pähkleid, 
šokolaadi ja muid toiduaineid vaid mõne korra käepidet tõmmates.
• võid Chop Expressi igale poole kaasa võtta!
• manuaalne, kuid kerge käsitseda
• kaks tarvikut kas hakkimiseks või segamiseks
• 350 ml plastkauss
• põhjal all kummist võru / libisemiskindel alus
• ei tarvita ei elektrit ega patareisid

Delimano Brava Express hakkija

Kaupa on piiratud kogustes!

50%
SÄÄSTA

102367595

59,99 €
39,99 €

-20€

105975623

9,99 €

4,99 €

14 www.delimano.ee14

Köök



Soovitab

Soovitab

NutriBullet 5-osaline kogu 
perekonnale 
Oma klassi parim toitainete eraldaja
Tutvustame NutriBulletit, ülitõhusat toitainevabastit. 
NutriBullet ei ole blender; see ei ole ka mahlapress. 
Tegemist on läbimurdega toitumisteaduses, mis võib muuta 
su elu. NutriBullet suudab päästa lahti meie söödavas 
toidus peituvad lukustatud toitained.

Eraldustera: võimas pealekeeratav tera purustab terved puu- ja 
köögiviljad vedelikuks, kaotamata kiudaineid või teisi toitaineid.

NutriBullet purustab ja peenestab täielikult külmutatud puuviljad, 
pähklid ja seemned sametiseks joogiks, purustades rakuseinad, 
mis lukustavad toitained rakkudesse, nii et organism saab need 
omastada ja neid kasutada.

NutriBullet komplektis 
on kaasas:
• 600W mootoripesa
• Ekstraheerimis tera
• 700 ml tops
• Retseptidega 

kasutusjuhend  
(inglise keelne)

• Toitumisnõuanded  
(inglise keelne)

Lihtsalt paigaldage valamule, 
ühendage elektrivõrku ja kuum 
vesi voolab!

100896055

99,99 €
79,99 €

-20€

6 580 064 15

Kus kõik head toidud alguse saavad



1700 W600 W 900 W

N A T U R E  I N S P I R E S
PRO

9 0 0  S E R I E S

10 osaline

Tervislik toitumine tuleb 
Sinuga kaasa kõikjale

Võimas abiline 
kogenud kasutajale

Oma klassi parim toitainete 
eraldaja. Püreesta ja kuumuta.

20.000
RPM

25.000
RPM

30.000
RPM

Mis on kaasas?
5 osaline 9 osaline

Mis on kaasas? Mis on kaasas?

MIDA ROHKEM PÖÖRDEID MINUTIS

Mootoripesa Ekstraktor tera

852 ml tops,
kogumahutavus 1l

Retseptidega
kasutusjuhend -

inglise keelne

Kuumakindel kaas

Ekstraktortera
eemaldustarvik

1l Souperblast 
tops, 2 osalise 

kaanega

Joomisrõngas

Kasutusjuhendeesti
ja vene keeles

1 värskelt
sälitamise kaas

1000 ml tops,
kogumahutavus 1,4l

Mootoripesa Mootoripesa0,7l tops 0,9l tops

Ekstraktor tera Ekstraktor tera Kaas joogi 
kaasavõtmiseks

1 värskelt
sälitamise kaas

Retseptidega
kasutusjuhend -

inglise keelne

Retseptidega
kasutusjuhend -

inglise keelne

511 ml tops koos
külge keeratava

sanga ja 
joomisrõngaga

Toitumisnõuanded-
inglise keelne

Toitumisnõuanded-
inglise keelne

SEDA PAREMA NUTRIBLASTI TEKSTUURI SAAVUTAD VÄHEMA AJAGA

Tundke rõõmu.  
Iga päev!

www.delimano.ee

Lisagarantii Lisagarantii Lisagarantii

105885554 

100896055

99,99 €
79,99 €

104730157 

129,99 €
149,99 €

199,99 €
249,99 €

-20€ -20€ -50€

16 www.delimano.ee16
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Walkmaxx Comfort vabaajajalatsid

Kaupa on piiratud kogustes!

Suurused: 36-46

Jalatsite Walkmaxx sari Comfort loodi nimelt nii, et need oleksid oma nimele vastavalt võimalikult mugavad.
Kanna neid tööl või vabal ajal. Vali endale meeldivad kenade ja eriti mugavate jalatsimudelite laiast valikust

ning naudi iga oma sammu.

Nii mugavad, nagu kõnniksid pilvedel

COMFORT

Uue disainiga vabaajajalatsid sobivad 
ideaalselt neile, kes hoolivad tõeliselt 
oma jalgadest ja üldisest heaolust.
• Sobivad ideaalselt igas  

vanuses inimestele;
• Leevendavad liigestele tekkivat 

survet, kandes selle  
üle otse jalgadele;

• Samm on loomulikum  
ja rüht parem;

• Jaotavad keharaskuse  
ühtlasemalt, tekib tunne, nagu 
kõnniksite paljajalu;

• Tugevdab jalalihaseid,  
kui sa kõnnid või seisad.

Walkmaxx jalatsid 
vähendavad survet 
jalgadele. Jalatsid 
tasakaalustavad 
inimese kaalu 
vähendades survet 
selgroo peale.

Tavalised jalatsid

SURVE 
PUNKT

Walkmaxx jalatsid

ELASTNE

VÕRDLUS: JALATALLA JÄLG

Surve on 
tasakaalustatud

Suurema 
surve punkt

Tavalised 
jalatsid 
lameda 
tallaga

Ümara tallaga 
Walkmaxx 
jalatsid

UUS

SEDA PAREMA NUTRIBLASTI TEKSTUURI SAAVUTAD VÄHEMA AJAGA

106098149

59,99 €

29,99 €

-30€

6 580 064 17



Walkmaxx Comfort  
baleriinad sügis 
Balleriinad on ideaalsed sügishooaja jalatsid. Nende 
mäluvahust sisetald on mugav ja loob tunde, nagu 
kõnniksid paljajalu liival. 
• Sobivad iga riietusega
• Eemaldatav lips
• Ideaalsed sügishooajal kandmiseks
• PU välistald ja kannapehmendus teevad jalatsid 

maksimaalselt mugavaks

Eemaldatav 
lips

Saadaval 4 
värvitoonis: 
klassikaline 
must, 
võluv punane,
elegantne hall ja 
glamuurne sinineSuurused: 36 – 42

Täiuslik stiili ja 
mugavuse kombinatsioon!

MÄLUVAHT VENIVAD

KOMFORT 
GARANTEERITUD

Suurused: 36-42

Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

Walkmaxx Comfort 
poolsaapad
• Sobivad sügishooajal kandmiseks 
• Mugav tõmbelukk 
• Mäluvahust sisetald lisab mugavust
• Mugavus ja stiil käsikäes

11000322759,99 € 29,99 €

110003250

49,99 €
39,99 €

-20%

-50%

18 www.walkmaxx.ee18

Jalatsid ja vaba aeg



Suurused: 36-46

Suurused: 36-42

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

UUS
Walkmaxx Comfort 
sussid
Pärast pikka ja väsitavat päeva on 
Walkmaxx Comfort sussid täpselt need, 
mida Sinu jalad vajavad, et tunda end 
kodus mugavalt. Need sussid taastavad 
ja ergutavad Sinu valutavaid ja väsinud 
jalgu, ning peagi tunned et Su jalad on 
täielikult välja puhanud.

Walkmaxx Pure naiste 
tänavakingad 3.0
• Igapäevased kingad sobivad  

ka erilisteks üritusteks
• Sametise ja läikiva pealmise  

materjali kooslus
• Mugav kanna pehmendus
• Antibakteriaalne töötlus
• Hingavus

Suurused: 36-45

Walkmaxx  
Comfort 
vabaajajalatsid
Uuemad, mugavamad ja veelgi 
moodsamad vabaajalatsid!

Sobivad ideaalselt kõikidele, sest 
vabaajajalatsitel on ketside disain ja 
kõik omadused, mida Walkmaxxi fännid 
on kõrgelt hindama hakanud. Tunne 
erinevust tänu Walkmaxxi ainulaadsele 
kaardus tallale.

Moodsad ja mugavad!

MUGAVUS 
garanteeritud

Kaupa on piiratud kogustes!

50%
SÄÄSTA

11000330824,99 € 19,99 €

11000836249,99 € 39,99 €

-20%

-20%

106144328

49,99 €

24,99 €

6 580 064 19



Suurused: 36-46

Suurused: 40-46

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Walkmaxx Black Fit 
jalatsid 
Uutel Walkmaxx Black Fit 3.0 jalatsitel on 
venivast materjalist valmistatud ülaosa, mis 
võimaldab jalatsitel kohaneda iga jalakujuga 
avaldamata survet jalgadele.
Tänu elastsele ülaosale on jalatsid väga 
mugavad ja on suurepäraselt toetavad. 
Kõndimisel maksimaalse mugavuse ja täieliku 
stabiilsuse tagamiseks on Black Fit jalatsitel 
laiem tald, mis tagab parima stabiilsuse 
kõikidel pealispindadel.

Sobivad iga 

riietusega!

Walkmaxx Pure meeste 
tänavakingad
Pure sarja jalatsid on loodud igapäevaseks 
kandmiseks. Nende stiilne ja aegumatu 
välimus sobib kõikideks elujuhtudeks ja 
iga stiiliga. Paelad ja täiendavad kinnitused 
on suurepärane valik neile, kes hindavad 
mugavust ja stabiilsust.
• Ülimalt kerged jalatsid ei koorma jalga, et 

püsiksid kaua aktiivne
• Lihtne jalga panna
• Sisetalla antibakteriaalne töötlus kaitseb 

jalatsid bakterite eest
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UUS

UUS

105644287

59,99 €
29,99 €

110003256

49,99 €
39,99 €

-50%

-20%

20 www.walkmaxx.ee20
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Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Laura Amatti käevõru
Laura Amatti Elegance Bracelet käevõru on lihtne element, mis 
aitab muuta iga riietuse elegantsemaks tänu kullaimitatsioonile ja 
kattele.
Laura Amatti Elegance Bracelet käevõru on lihtne 
element, mis aitab muuta iga riietuse elegantsemaks tänu 
kullaimitatsioonile ja kattele.
Käevõru suurus 5,5 x 6,5 cm.

UUS

PIIRATUD 
KOGUS

Laura Amatti naiste kott
Silmatorkav disainkott on väga mahukas. Sellel on sees kolm 
taskut (üks tõmblukuga ja kaks lahtist), kuhu mahuvad kõik 
vajalikud esemed. Saate valida, kas kasutate kotti sangade või 
muudetava pikkusega õlarihmaga. Kõik metallosad on kuldsed, 
sh kena ripats ja Laura Amatti logoga ehisplaat. 
Saadaval roosat, punast või musta värvi.
• 95% polüuretaan
• 5% metall
Mõõdud: laius 32 cm x kõrgus 23 cm x sügavus 14 cm 
Sangade pikkus: 13 cm
Õlarihma pikkus: 55–61 cm

Vaalige 3 värvi v
ahel!

106137660 

35,99 €
119,99 €

-10€

-70%

106126539

24,99 €

14,99 €

216 580 064 21

Ilu

6 580 064 21



Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Iza 
Effect Plus 
antiseptik
Wellneo Iza Effect Plus 
antiseptik on tõhus 
desinfitseeriv aine, mis 
on mõeldud bakterite 
hävitamiseks ja pindade 
desinfitseerimiseks.

Lõhnatu, dermatoloogiliselt 
testitud ja biolagunev. Välja 
töötatud Saksamaal / toodetud 
Sloveenias. Saadaval variandis 
100ml + 100ml ühes pakendis.

Wellneo Futzuki 
tsooniteraapia massaažimatt 
jalgadele
Kas teil esineb plantaarfastsiiti, sagedane 
kannavalu, tallavõlvi valu või jalgade surinat? Need 
on signaalid, mis viitavad, et teie jalad vajavad 
kergendust. 
Wellneo Futzuki on tsooniteraapia massaažimatt. Selle 
pinnal on üle 2800 survepunkti. Jalatallaga kokkupuutel 
saadavad need punktid signaale kogu kehale, 
leevendades valu ja ebamugavustunnet ning parandades 
vereringet.

Üle 2800 

survepunkti!

UUS

Wellneo Microtouch Solo 
pardel
Raseerija on piisavalt võimas tugevate karvade 
eemaldamiseks ja samas õrn ka kõige 
tundlikemates piirkondades kasutamiseks.
Raseerijaga saate:
• hõlpsalt habet trimmida
• valutult lühikest habet ajada
• täpselt põsk- ja kitsehabet piirata
• teha seda kõike ühe teraga kuni 4 kuud

110002691

19,99 €

29,99 €

14,99 €

-25%1+1

106170057

14,99 €

106160783

22 www.topshop.ee22

Tervis, ilu ja sport



Aitab eemaldada suust 

rohkem baktereid ja kattu!

KINGITUS

6 vahetuspead

DYNAMIC CLEANING BY 
SONIC TECHNOLOGY 

BATTERY OPERATED

IPX6 WATERPROOF

2 MINUTES 
AUTO-TIMER

30 SECONDS INTERVAL 
PAUSE REMINDING

TYNEX® NYLON BRISTLES

ANTI-SLIP HANDLE

2 min

30 s

QUALITY

2 min

30 s

KVALITEET

Pehmemad 
harjad

Kõvemad 
harjad

DYNAMIC CLEANING BY 
SONIC TECHNOLOGY 

BATTERY OPERATED

IPX6 WATERPROOF

2 MINUTES 
AUTO-TIMER

30 SECONDS INTERVAL 
PAUSE REMINDING

TYNEX® NYLON BRISTLES

ANTI-SLIP HANDLE

2 min

30 s

QUALITY

2 INTENSIIVSUST:
• Kõrge efektiivne puhastus
• Õrn massaažipuhastus

AINULT19,99€39,99€

Wellneo Sonic elektriline 
hambahari
Proovige paremat hambahooldust hambaharjaga 
Wellneo® Sonic. Hammaste puhastamine sonic-
tehnoloogia abil on revolutsiooniline samm 
suuhügieenis, mis on populaarne igas vanuses ja 
soost kasutajate hulgas.
• Oma 20 000 võnkega ühes minutis on 

see hambahari palju tõhusam tavalistest 
hambaharjadest

• Harja sisemised harjased on tugevamad, 
võimaldades hammaste pinda tõhusalt puhastada

• Ning välimised harjased on pehmemad, olles 
õrnemad igemete vastu

2 MINUTINE TAIMER

TYNEX NAILON HARJAKESED

SONIC-TEHNOLOOGIA 
DÜNAAMILINE PUHASTUS

UUS 50%
SÄÄSTA

110002937

6 580 064 23



Eemaldage soovimatud 
karvad õrnalt ja valutult!

Valutu
Hüalogeenne 18K 

kullatud ülaosa

UUS

Wellneo Flawless 
näokarvade eemaldaja
Kiire, lihtne ja valutu viis näolt soovimatute 
karvade eemaldamiseks. Tõhus, kuid õrn 
trimmer on laitmatult sileda naha saladus!
• Hüpoallergeenne – ei põhjusta punetust, 

põletusi ega ärrita nahka
• Integreeritud valgustusega on näha ülahuule, 

põse ja lõua peal kasvavaid karvu.
• Kaasaskantav ja mugav, võta see endaga 

igale poole kaasa, igal ajal.
• Dermatoloogide poolt heaks kiidetud

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Extreme 
Kannakoorija
Seade Wellneo Extreme Callus Remover 
on täiuslik lahendus nii mestele kui 
ka naistele, kellele tekitavad tüli 
nahapaksendid jalgadel.
• Koori surnud nahk lihtsalt ja tõhusalt!
• Ohutu alternatiiv metallviilidele ja –

kaabitsatele. 

Ideaalsed tulemused 
nii märja kui kuiva 

nahaga.

Siidiselt pehmed jalad!

UUSenne pärast

Komplektis on: üks rullik karedale nahale, üks rullik 
eriti karedale nahale ja küünehooldusrullik – küünte 
lihvimiseks ja poleerimiseks.Küünehooldusrullik Rullik eriti karedale nahale

50%
SÄÄSTA

106167351

19,99 €
15,99 € -20%

106125172

29,99 €

14,99 €

24 www.topshop.ee24
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UUS

Näokarva
d KAOVAD 

kuni 5. nädala
ks

Wellneo Tweeze 
Premium Epilaator
Wellneo Tweeze Premium on valutu 
karvaeemaldussüsteem, mida saab 
kasutada tõhusalt peaaegu kõigil 
kehapiirkondadel.
• Toimib kiiremini, kui teised sarnased 

epilaatorid
• Võimsus: 5000 pööret minutis
• Nahale ohutu
• Eemaldab ka juba 0,5 mm pikkused 

karvad

Wellneo Step Pedi 
elektriline jalavii
Ideaalselt sobib nendele, kes ei soovi käia 
pediküüris
• Pehmed ja siledad jalad peale ühte 

kasutuskorda
• Lihtne puhastada

Eelised:
• Automaatne
• Pole vaja kasutada käsi
• Kogumisnõuga
• Veekindel

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

ENNE PÄRAST 

50%
SÄÄSTA

Kingitus

19,99€
106103922 

106160989

39,99 €

19,99 €

6 580 064 25



Wellneo 3 in 1 
jalamasaažiseade
Nüüd on võimalik valida, millist teraapiat 
sooviksid ise kasutada: shiatsu teraapiat, 
soojusteraapiat, punktmassaaži, 
õhuteraapiat
• Parandab vereringet jalgades
• Parandab vereringet veenides ja lümfides
• Leevedab ebamugavustunnet
• Aitab paistes jalgade puhul
• Vähendab stressi
• Rahustav jalamassaaž
• Leevendab ebamugavustunnet
• Efektiivne ja lõõgastav

Peamine kate on tehtud nahast, sisest materjali 
saab eemaldada ja pesta.

Kaupa on piiratud kogustes!

Allergia leevendaja
Kiire ja efektiivne lahendus allergiate leevendamiseks.

Lihtsalt vajuta nuppu ja lõdvestu – piisab vaid 3 
minutist päevas. Sobib ka lastele.
• Kipitav kurk ja nina
• Aevastamine ja köhimine
• Valutavad ja märjad silmad

Kliiniliselt tõestatud Meditsiini seade Ei mingeid 
allergiaprobleeme enam!

Ei mingeid  

allergiaprobleeme enam!

66%
SÄÄSTA

Kaupa on piiratud kogustes!Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Reflex  
massaažisandaalid
Kuna jalad on vana-Hiina meditsiini järgi üheks 
kõige olulisemaks keha energiapunktide kogumiks 
on Wellneo töötanud välja spetsiaalse tehnoloogia, 
et pakkuda sulle parimat jalapunkti massaaži.

Suurus: S/M

-30%

106106057 

104,99 €
149,99 €

106065729

9,99 €
29,99 €

106080403

39,99 €
29,99 €

26 www.topshop.ee26
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Wellneo Reflex  
massaažisandaalid

Wellneo 3D kogu keha massaažiseade
Massaažiotsakud on varustatud 
soojendusfunktsiooniga ja intensiivse shiatsu 
massaaži ning kiirgava soojuse kombinatsioon 
muudab massaaži veelgi tõhusamaks ja 
lõõgastavamaks.
Paku tervendavat shiatsu 
stiilis massaaži erinevatele 
kehapiirkondadele:

• Kael
• Õlad
• Reied
• Selg
• Jalad
• Käed
Lisaks on seadmel 
soojusteraapia ja 
sõtkumise funktsioonid.

Kaupa on piiratud kogustes!

Biofeedbac

Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Biofeedback 
Seljavöö vähendab 
ebamugavustunnet seljas ja 
parandab rühti.

Biofeedbac toetava seljavöö 
väikesed rohelised mummud 
töötavad alaseljal nagu 
“maagilised sõrmekesed” 
stimuleerides tekkivaid 
survepunkte, korrigeerides selja 
asendit ja leevendades valu.

Vöö pikkus 56-140 cm

29,99€
106142812

106080409 

99,99 €    
179,99 €

-80€

6 580 064 27



Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit 10in1 Treeningseade
Gymbit Gym Toner Pro on parim vahend täiusliku keha 
saamiseks, võimaldades teil treenida kogu keha mugavalt 
oma kodus. Selle uuendusliku kümme-ühes trenažööriga 
saate omale suurepärase välimuse ja enesetunde.

Gymbit 10in1 Treeningseadmega saad kaasa harjutuste kava, 10 
suurepärase harjutusega, millega saate:

• põletada kaloreid

• treenida kõhulihaseid

• tugevdada seljalihaseid

• treenida ja tugevdada tuhara-,  
külje-, süva-, käe-, rinna- ja reielihaseid

Kõik, mida vajate täiusliku treeningu 
ja keha jaoks!

Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit vibreeriv 
astmeplaat
Gymbit vibreeriv astmeplaat töötab 
hämmastava võnketehnoloogiaga, mis aitab 
teil kaloreid põletada, kaalu langetada ning 
kogu keha treenida kiiremini ja ohutumalt 
kui kunagi varem. Mis on kõige parem - see 
säästab teie liigeseid! 
• 3 automaatset treeningprogrammi
• 50 lihaste kokkutõmmet sekundis
• 99 erinevat kiirusastet
• Võimalik treenida ekspanderiga, et suurendada 

treeningu intensiivsust 
• Juhitav kaugjuhtimispuldiga
• Töötab vaikselt
• Lihtne transportida (rataste olemasolu)
• Väike (mugav hoiustada)

Enne Pärast

UUS

106153021

39,99€
19,99 €

-50%

106158082 

189,99 €
249,99 €

-60€
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Kaupa on piiratud kogustes!

Triitseptsi 
tagasilöök

Kükid Plank Puusatõste

Gymbit Twist Board 
treeningseade
Efektiivne trenažöör, mis vormib keha, põletab 
kaloreid ja aitab kaalu langetada.
• Parandab kehahoiakut, tugevdab selja- ja 

jalalihaseid
• Unikaalsed keeramist imiteerivad liigutused 

aktiveerivad kõiki kehalihaseid ja ei avalda liigset 
survet liigestele

• Väike ja kerge, mugav kasutada
• 10 harjutust ühes seadmes

Kaotage kuni 5,5 
cm vöökohas

Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit AB Trainer treeningseade
Gymbit Ab Trainer on loodud pakkuma võimalust 
treenida kogu keha 6 hämmastava harjutusega ja teha 
lisaks kardiotreeningut, mis aitab teil tugevdada kõiki 
tähtsamaid süvalihaseid, jalgu, puusi, reisi, kõhtu, selga, 
käsi ja õlgu.
Gymbit Ab Trainer pakub kolme erineva vedrukomplekti kaudu 
kolme erinevat takistuse seadistust ja 15 raskusastet, mis 
tagavad täiuslikult kohandatava treeningu täpselt teie vajadustele, 
olenemata vanusest, treeningkogemusest, soost ja praegusest 
füüsilisest vormist.

UUS

UUS

39,99€
110000059 

106156720 

79,99 €

49,99 €

-30€

6 580 064 29



Gymbit 6abs kõhulihaste 
vormija vöö
Gymbit kõhulihaste vormija vöö eesmärk on 
fikseerida kõhulihaste vormijat kindlalt oma 
kohal, et võimaldada teil treenida mugavalt 
kodust väljumata. 

Vöö tõstab ka kehatemperatuuri, mis 
soodustab higistamist ja aitab vormida 
oma unistustekeha, tehes samal ajal oma 
igapäevaseid toimetusi.

6ABS SHAPER  stimuleerib sinu lihasied muutes 
need tugevamaks, vastupidavamaks ja toonituks.

Uue generatsiooni tehnoloogia – piisab vaid 20 minutist 
päevas.

Gymbit 6ABS kõhulihaste 
vormija

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit Ab Doer 360  
Kõhulihaste trenažöör
Gymbit Ab Doer 360 on uuenduslik trenažöör, mis võimaldab liikuda 
360-kraadi igas suunas, tagades paljude erinevate lihasgruppide 
treenimisvabaduse.
Seda võivad kasutada algajad või professionaalid, kuna see pakub 
erinevaid raskusastmeid ja jõusaali kvaliteeti ning on valmistatud 
õhukesest terast, mis talub hõlpsalt kogu survet ja liikumist.
• Ergonoomilise kujuga külgmised kangid
• Eriline disain
• Lihtsalt kasutatav ja piisavalt kompaktne
• Kaks täiendavat massaažirulli

UUS

14,99€
106049428

29,99 €

106069324 
24,99 €

-16%

106099191

149,99 €
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vannitoa 
puhastaja 
probiootoline 
500 ml
103894930

5,99 €

Universaalne 
põrandapuhas-
tusvahend 
probiootiline  
500 ml
103894929

4,99 €

Kontsentre-
eritud puhas-
tusvahend 
1500 ml
105949312

14,99 €

WC 
puhastusvahend 
750 ml
103894926

5,99 €

Universaalne 
pinnapuhas-
tusvahend  
900 ml
103894931

5,99 €

Nõudepuhastus-
vahend  
500 ml
103894928

2,99 €

Ei sisalda fosfaate, kloori ja 
muid ohtlike keemilisi ühendeid. 

Probiootikumid taastavad 
naturaalset mikrobioloogilist 

tasakaalu, luues inimsõbraliku 
mikrofloora. Looduslik kaitsekiht, 

mis kaitseb patogeensete  
bakterite eest.

-50%
BIOTOS XXL  
komplekt

XXL 5 
osaline 
komplekt

Puhastab efektiivselt ja 
tagab loomulikku puhtust, 

neutraliseerides halvad lõhnad 
ja nende tekkepõhjused.

BIOTOS – naturaalsete koostisosade ja 
probiootikumidega puhastusvahendid

Teie puhta kodu saladus! 

105980260

35,99 €
17,99 €

6 580 064 31



1
2

3

4

30
PÄEVA

vahetusvõimalus 

15
AASTAT 
GARANTIID

kõrgus 
18 cm

alates 309,99€
*saadaval erinevad suurused
106166800

alates 247,99€
*saadaval erinevad suurused
106166800 KUNI 9.09.2018.

O
CTASPRING TEHNOLOO

GI
A

AU

HINA SAAVUTANUD

2 cm mälvahtu kattes 

3 cm Ecocell® vahtu 

3 cm Octaspring® vedrusid 

10 cm Ecocell® vahtu  

1
2
3
4

Dormeo Fresh Prima madrats
Sinu lemmik madrats on uuendatud spetsiaalse Re-vitalize 
töötlusega, mis aitab parandada une kvaliteeti, täidab keha 
energiaga ja aitab lõõgastuda.

Ideaalne uni kogu 
perele!

• Tänu Octaspring® vahtvedrude kihile kohaneb 
madrats ideaalselt magaja keha kumerustega ning 
loob värske ja kuiva magamiskeskkonna 

• 3 mugavustsooni
• Jäigem Ecocell® vahu kiht optimaalseks toetuseks 
• Mäluvaht tepitud kattesse
• Hõbedaga kaetud kiud eemaldatava katte sees 

tagavad tolmulestavaba, antibakteriaalse ja 
lõhnavaba kaitse

32 www.topshop.ee32
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1

2

3

4

30
PÄEVA

vahetusvõimalus 

• Ideaalne paaridele, kellel on jäikuse osas 
erinevad eelistused

• Octspring® vahtvedrude 3-tsooni- ja S-kujuline 
südamik annab madratsile lisahingavust ja 
hügieenilisust

• Antibakteriaalne, hüpoallergeenne ja 
tolmulestavaba

• Pestav ja pööratav mäluvahust kate

8 madratsit ühes! Valige jäigem pool (sinine) või 
pehmem pool (oranž) ning sobiv toetus keerates 
Octaspring® S-kihti.

Esimene madrats, mis on 100% personaalselt SINU 
– vali endale sobiv jäikus ja toetus. Uus madrats on 
nüüd täiustatud ka Re-vitalize negatiivsete ioonide 
töötlusega, mis parandab une kvaliteeti, annab energiat 
ja aitab kehal lõõgastuda.

Mugavalt mõeldud 
teile mõlemale!

15
AASTAT 
GARANTIID

kõrgus 
20 cm

alates 329,99€
*saadaval erinevad suurused
106166784

alates 263,99€
*saadaval erinevad suurused
106166784 KUNI 9.09.2018.

O
CTASPRING TEHNOLOO

GI
A

AU

HINA SAAVUTANUD

2 cm mäluvahtu kattes

Pehmem Ecocell® kiht

S-kujuline Octaspring® kiht

Jäigem Ecocell® kiht

1
2
3
4

Dormeo iMemory S Plus madrats

NAUDI ELU 
PARIMAT 
UND!

NAUDI ELU 
PARIMAT 
UND!

336 580 064 33

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 33



80 x 190/200 cm
90 x 190/200 cm 
120 x 190/200 cm 
130 x 200 cm
140 x 190/200 cm
160 x 190/200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

209,99€
229,99€ 
289,99€
309,99€
329,99€
369,99€
409,99€
449,99€

80 x 200 cm
90 x 200 cm 
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

229,99€
249,99€ 
319,99€
369,99€
419,99€
469,99€
519,99€

167,99€
183,99€ 
231,99€
247,99€
263,99€
295,99€
327,99€
359,99€

183,99€
199,99€ 
255,99€
295,99€
335,99€
375,99€
415,99€

10
AASTAT
GARANTII

Kvaliteetne Ecocell® vahust madrats 
jäigemaks toetuseks, rikastatud Aloe 
Veraga. 

Omab CleanEffect® töötlust 
antibakteriaalseks kaitseks.

Dormeo Aloe Vera Plus madrats
Aaloega töödeldud jäik põhimadrats

KÜSIGE 
JÄRELMAKSU

KÜSIGE 
JÄRELMAKSU

alates 229,99€

10
AASTAT
GARANTII

30
PÄEVA

vahetusvõimalus 

30
PÄEVA

vahetusvõimalus 

Dormeo Aloe Vera madrats on kõige jäigem 
madrats Dormeo tootevalikus. Jäik 16 cm 
Ecocell® vaht tagab kindla toetuse ning 
Aloe Vera töötlus kattes annab pehme ja 
õrna pealispinna.

Dormeo Aloe Vera V2 madrats
Aaloega töödeldud jäik põhimadrats

alates 209,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

KESKMINE JÄIKUS JÄIKPEHME KESKMINE JÄIKUS JÄIK

KESKMINE JÄIKUS JÄIKPEHME KESKMINE JÄIKUS JÄIK

KUNI 9.09.2018

KUNI 9.09.2018

kõrgus 
16 cm

kõrgus 
18 cm

102673919

105961576
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Dormeo Air Comfort Plus madrats

Kõrgus 23 cm
Antibakteriaalne Jah
Peamised tsoonid 3
Pestav kate Jah
Octaspring vahtvedrud 3 cm
Ecocell vaht Jah
Mäluvaht Ei
Ümberpööratav sisu Jah

Dormeo Air Select Plus madrats

Kõrgus 23 cm
Antibakteriaalne Jah
Peamised tsoonid 3
Pestav kate Jah
Octaspring vahtvedrud 5 cm
Ecocell vaht Jah
Mäluvaht Jah
Ümberpööratav sisu Jah

Dormeo Air Lux Plus madrats

Kõrgus 27 cm
Antibakteriaalne Jah
Peamised tsoonid 5
Pestav kate Jah
Octaspring vahtvedrud 3 cm+3 cm
Ecocell vaht Jah
Mäluvaht 4 cm
Ümberpööratav sisu Jah

O
CTASPRING TEHNOLOO

GI
A

AU

HINA SAAVUTANUD

O
CTASPRING TEHNOLOO

GI
A

AU

HINA SAAVUTANUD

O
CTASPRING TEHNOLOO

GI
A

AU

HINA SAAVUTANUD

alates 399,99 €

alates 449,99 €

alates 659,99 €

alates 319,99 €

alates 359,99 €

alates 527,99 €

*KUNI 9.09.2018.

*KUNI 9.09.2018.

*KUNI 9.09.2018.

TRANSPORT
Tasuta

TRANSPORT
Tasuta

TRANSPORT
Tasuta

100
PÄEVA

RAHATAGASTUS
VA

HETUSVÕIMALUS

100
PÄEVA

RAHATAGASTUS

VA

HETUSVÕIMALUS

100
PÄEVA

RAHATAGASTUS

VA

HETUSVÕIMALUS

P
IK

ENDATUD GARANTI
ID

15
  AASTAT

P
IK

ENDATUD GARANTI
ID

15
  AASTAT

P
IK

ENDATUD GARANTI
ID

15
  AASTAT

105879301

105945458

105879311

356 580 064 35

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 35



60°C 60°C

60°C60°C

75,99 €
200 x 200 cm

49,99 €
200 x 200 cm

55,99 €
140 x 200 cm

106039108

35,99 €
140 x 200 cm

106039103

Pehme ja mugav anatoomilise 
kujuga padi, mis tagab värske ja 
kuiva peaaluse.

Dormeo Aloe Vera 
anatoomiline padi

50 x 70 cm
Padja kate on valmistatud pehmest 
Softdream mikrokiududest. Padja 
kõrgust ja pehmust võimalik 
reguleerida mõlemas kambris. 
• Sobib igas asendis magajale
• Eemaldatav Wellsleep® sisu Kaupa on piiratud kogustes!

50 x 70 cm

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Aloe Vera 
klassikaline padi
Täiustatud pehme ja mõnus  Wellsleep® sisuga 
klassikaline padi, millel on  Aloe Vera töötlus – hellitab 
nahka ja suigutab sind unne. 

• Eemaldatav sisu
• Eriti pehme ja mugav
• Nahasõbralik ja värskendav

Dormeo Aloe Vera tekk
Aloe Vera tekk on täielikult hingav ja pehme. Seda saab 
kasutada aastaringselt. Tekk on tehtud spetsiaalsetest 
mikrokiududest Aloe Vera viimistlusega. 

Dormeo Aloe Vera 
topelttekk
Aloe vera topelttekk koosneb erineva paksusega kahest 
tekist: sisemist õhemat tekki saate kasutada suvel, 
paksemat tekki üleminekuperioodidel või kahte koos 
talvisel ajal. Tekk on erakordselt pehme, kohev ja hingav. 

24,99€

106039109

19,99€
106039104

19,99 €

-20%
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80 x 190 cm
80 x 200 cm
90 x 190 cm
90 x 200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

139,99 €
144,99 €
154,99 €
159,99 € 
179,99 €
209,99 €
229,99 €
249,99 €

80 x 190/200 cm 
90 x 190/200 cm 
120 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

109,99€ 
124,99€
149,99€
179,99€
199,99€
219,99€

87,99€ 
99,99€

119,99€
139,99€
159,99€
175,99€

Dormeo AIR kattemadrats
Meie kõige kvaliteetsem kattemadrats!

Dormeo Angel kattemadrats

Patenteeritud Octaspring® tehnoloogial valmistatud 
Dormeo Air kattemadrats annab su kehale parima 
ergonoomilise toe. Muuda oma vana diivan või 
väsinud voodi mugavaks magamisasemeks. Isegi kui 
magad põrandal, Dormeo Air kattemadratsiga on su 
magamiskeskkond alati värske, hügieeniline ja puhas.

Angel kattemadratsiga uinute nagu ingel! 
Ideaalne lahendus, mis muudab mistahes 
magamisaseme mugavaks voodiks.

Kattemadratsi kattes on CleanEffect® Silver töötlus, 
mis tagab antibakteriaalse ja tolmulestavaba

alates 87,99€

alates 139,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Meie parim!

106078466

106114318

-20%

376 580 064 37

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 37



60°C

60°C 60°C

40°C

49,99 €
200 x 200 cm

65,99 €
200 x 200 cm

35,99 €
140 x 200 cm

105922913

49,99 €
140 x 200 cm

105922915

Dormeo Eucalyptus 
klassikaline padi
Eucalyptus padi on täidetud Tencel® 
kiududega, mis on 100% looduslikud, 
eukalüptil põhinevad kiud, millel on hea 
temperatuuri reguleerimise ja niiskuse 
imamise võime.

• Eemaldatav sisu
• Masinpestav 60°C

50 x 70 cm

Kaupa on piiratud kogustes!

50 x 30 cm

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Verde  
anatoomiline padi
Padi on valmistatud kohanevast mäluvahust 
ning töödeldud eukalüptiga ning sobib 
eriti külili ja selili magajatele. Lisahingavust 
annab AirX võrkkangas padja külgedel.
• Masinpesu ainult kattele 40°C

Dormeo Eucalyptus tekk
Eucalyptus tekk on loodud, et pakkuda aastaringselt 
pehmust ja mugavust. Valmistatud 100% naturaalsest 
eukalüptipuu baasil kiududest, millel on suurepärased 
naturaalsed termoreguleerivad ja niiskust imavad 
omadused.

Dormeo Eucalyptus  
kerge tekk
Sobib igaks aastaajaks.
• Valmistatud 100% naturaalsest eukalüptipuu 

baasil kiududest
• Naturaalselt hüpoallergeeniline
• AirX võrkkangas teki alumisel küljel tagab 

optimaalse õhuringluse ning hoiab magamisaseme 
värske ja kuivana

MÄLUVAHT

24,99€
105922914

29,99€
105945770
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80 x 190
80 x 200 cm 
90 x 190 cm
90 x 200 cm 
120 x 190 cm
120 x 200 cm
140 x 190 cm
140 x 200 cm
160 x 190 cm
160 x200 cm
180 x 200 cm

129,99€ 
134,99€
139,99€
144,99€
169,99€
174,99€
199,99€
204,99€
219,99€
224,99€
239,99€

MÄLUVAHT

• 7 tsooni pakuvad erinevatele kehapiirkondadele 
maksimaalset toetust ja ideaalset mugavust

• AirX võrkkangas külgedel loob hingava, värske ja  
kuiva magamisaseme

• Libisemiskindel põhi

7 tsooniga Dormeo Renew 
Eucalyptus kattemadrats 6 cm
Ideaalne lahendus, kui soovite muuta mis tahes 
magamisaseme kõige mugavamaks ja tervislikumaks 
voodiks.

See on valmistatud paksust mäluvahu kihist, mille 7 tsooni 
kohanevad ideaalselt sinu kehakujuga.

1 pea ja kael
õlad

selgroog

puusad

põlved

jalad

jalalabad

2
3

4

5

6

7

pestav katealates 129,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Aloe Vera tekk
Kingitus

kõrgus 
6 cm

106018451

396 580 064 39

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 39



60°C

60°C 40°C

Mugav klassikalise padja ja teki komplekt.
Pehmed ja õhulised Wellsleep® mikrokiud

Pestav 60°C juures

Dormeo Siena tekk + padi

Dormeo Siena tekk + 2 patja
200 x 200 cm (tekk) + 50 x 70 cm (2 patja)

140 x 200 cm (tekk) + 50 x 70 cm (padi)

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Siena tekk
Universaalne tekk, mille sisuks on Wellsleep® 
täiustatud mikrokiud. Kerge, hingav ja soe.

• Wellsleep® mikrokiud
• Pestav 60°C juures

Kaupa on piiratud kogustes!

50 x 30 cm

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Siena anatoomiliste 
patjade komplekt
Kahest padjast koosnev eripakkumine! Pinget leevendav 
mäluvaht reageerib kehatemperatuurile ja kohaneb 
vastavalt magajaga. AirX võrkkangas külgedel tagab 
suurepärase õhuringluse.
• Eemaldatav ja pestav kate 40°C 
• Padja suurus on 30х50cm.

101796471

89,99€

101796472

65,99€

64,99€
200 x 220 cm

104099508

32,99 €

44,99 €

-50%

34,99€
100962940
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60°C 60°C

40°C

34,99 €24,99 €
140 x 200 cm 200 x 200 cm

60°C

Elevandiluu karva rätikud sobivad perfektselt 
igasse vannituppa ja iga stiiliga. 30% tencel 
kiududest ja 70% puuvillast koosnevad rätikud 
on eriti pehmed!

Dormeo Mix&Match  
rätikud

Kaupa on piiratud kogustes!

alates 12,99 €
*küsige ka teisi suurusi 
90x200cm

Dormeo Mix&Match  
kummiga voodilina
Kummiga voodilina Mix&Match on pehme ja sobib igasse 
magamistuppa. Valmistatud 100% puuvillasatäänist. 
Sobib kuni 30 cm kõrgusele madratsile.

1
0

0
% Puuvillasatiin

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Mix&Match 
voodipesukomplekt
Loo endale unikaalne magamistoa stiil 
kasutades Mix&Match voodipesukomplekti 
erinevaid värve.

Ühelt poolt värviline ja teiselt poolt 
valge disain võimaldab voodipesu 
värvikombinatsioone omavahel segada. 
Kombineerige valget ja värvilist poolt 
või segage omavahel erineva värviga 
komplekte. Nii saate luua kasvõi igaks 
õhtuks  uue disaini.

50 x 100 cm 70 x 140 cm

106153167

5,99 €
106153167

9,99 €
106153180

106158696

416 580 064 41

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 41



39,99 €

39,99 €

29,99 €

27,99 €

140 x 200 cm

140 x 200 cm

200 x 200 cm

200 x 200 cm

30°C 30°C

40°C

59,99 €

54,99 €

79,99 €

79,99 €

Dormeo Primavera tekk
Dormeo Primavera tekk on pehme soe ja mugav. 
Sulgkerge täidis tagab koheva pehmuse ja optimaalse 
magamiskeskkonna. Sobib kasutamiseks igal aastaajal.
• Puuvillane kate on õrn sinu kehale
• Sulgkerge täidis hea termoregulatsiooniga
• Ideaalne tundlikule nahale

Dormeo Primavera 
voodipesukomplekt
Värviline liblikatega voodipesukomplekt, mis 
on valmistatud looduslikust eukalüptipuu 
kiust ja puuvillast, on nahale ülimalt pehme 
ning ka keskkonnasõbralik.
Padjapüür ja tekikott on valmistatud 
puuvilla ja Tencel kombinatsioonist mis 
annab komplektile siidiselt pehme satäänist 
lõpptulemuse.
• Disainitud Leedu moedisainer Agne 

Kuzmickaite poolt
• Modernne liblika motiiv
• Satäänist kangas

Saadaval 4 värvitoonis:  
hall, roheline, sinine, beež.

Dormeo Primavera padi
Dormeo Primavera klassikaline padi on 100% puuvillase 
kattega ning sulgkerge sisuga. Tagab koheva pehmuse ja 
mugava magamiskeskkonna igaks aastaajaks.
• Puuvillanae kate on nahale pehme ja õrn
• Sulgkerge täidis tagab hea õhurignluse ja pehmuse
• Sobib tundlikule nahale

Luksuslik magamistuba 

garanteeritud!

UUS 50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

50 x 70 cm

106114344

106114344106123335

29,99 €

14,99 €
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-20%

Dormeo Fresh madratsikaitse
Tagab parima kaitse, hoiab teie madratsi puhta ja 
hügieenilisena ning kaitseb allergeenide eest.

• Kaitseb teie madratsit
• Pikendab madratsi eluiga
• Polüuretaanist membraan kaitseb vedelike ja plekkide eest
• 100% puuvillane pealiskiht
• Väga kerge ja mugav kasutada
• Hingav madratsikaitse
• Lihtne kasutada ja hooldada

90 x 190/200 cm
120 x 190/200 cm 
140 x 190/ 200 cm 
160 x 190/ 200 cm
180 x 190/ 200 cm
200 x 190/ 200 cm

18,99 €
22,99 €
24,99 €
28,99 €
34,99 €
37,99 €

15,19 €
18,39 €
19,99 €
23,19 €
27,99 €
30,39 €

alates 15,19€

Kaupa on piiratud kogustes!

Puuvillane madratsikaitse on töödeldud Aloe Veraga, mis on 
naturaalselt pehme ja keskkonnasõbralik. Madratsikaitsel on 
mugavad kummist aasad, millega saad katte mugavalt madratsi 
külge kinnitada. Kate on masinpestav 60°C juures.

Dormeo Aloe Vera veekindel 
madratsikaitse
Madratsikaitse pikendab madratsi eluiga ja hoiab selle puhtana.

ainult
Pakkumine

kataloogis

alates 15,19€
80 x 190/200 cm
90 x 190/200 cm 
120 x 200 cm 
140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm

18,99€
19,99€ 
24,99€
27,99€
29,99€
34,99€

15,19 €
15,99 €
19,49 €
22,39 €
23,99 €
27,99 €

alates 20,99€
90 x 190/200 cm
120 x 190/200 cm 
140 x 200 cm 
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

29,99€
35,99€ 
37,99€
42,99€
47,99€
52,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Total madratsikaitse
Dormeo Total madratsikaitse kaitseb madratsit 
tolmu, tolmulestade ja ka plekkide ja muu 
mustuse eest. Hingav, vee- ja plekikindel, 
ideaalne peredele!
• 100% veekindel ja samal ajal hingav
• Pleki- ja määrdumiskindel
• Pikendab madratsi eluiga

106012480

-20%

106004740

103628404

436 580 064 43

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 43



1

1

2

2

3

3

4

4

50 x 100 cm 70 x 140 cm

Dormeo Fantasia 
hommikumantel
Esimene lause: Dormeo Fantasia hommikumantel on 
100% puuvillane, ülimalt soe ja pehme. Hommikumantli 
silmustega sisemine osa ja vahvlikujuliste lainetega 
pealispind teevad selle tõeliselt unikaalseks ning annavad 
sulle spa tunde. 
Saadaval kahes värvitoonis: beež ja türkiissinine

Dormeo Fantasia pesukorv
Pesukorv on kokku volditav, mis teeb selle kasutamise 
imelihtsaks. See on kerge ja kaasaskantav. Lihtne 
hoiustada kui ka liigutada. Selle ruumi säästev disain 
mahub peaaegu igasse kappi või isegi voodi alla sellel ajal 
kui pesukorvi ei kasuta.
Saadaval kahes värvitoonis: beež ja türkiissinine

Dormeo Fantasia rätik
Dormeo Fantasia rätik on ülimalt pehme ning 
suurepärase imavusega. Tehtud 100% puuvillast.
Saadaval kahes värvitoonis: beež ja türkiissinine

Dormeo Fantasia 
vannitoavaip
Dormeo Fantasia vannitoavaip tagab su jalgadele 
pehmuse ja kuivuse iga kord kui vannist välja astud. 
Mäluvaht pakub jalgadele tõelist mugavust ja pehmust. 
Materjal ei ole sõbralik keskkond tolmulestadele, 
tagades värskuse ja puhtuse. 
Saadaval kahes värvitoonis: beež ja türkiissinine

Saadaval suurustes:  
S, M ja L

Suurus 38x49 cm

Suurus 50x70 cm

5,99 €
110006539

9,99 €
110009377

9,99 €

110008669

19,99 €
110006537

29,99 €

110009377
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40°C

40°C

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Tekk Good Morning

Dormeo Good Morning teki 
ja padja komplekt väike

Dormeo Good Morning teki 
ja padja komplekt suur

Teki ja padja täidiseks on Wellsleep® mikrokiud, mis 
tagavad hingava ja sooja keskkonna. Komplekt on 
saadaval kolmes värvitoonis: kollane, roosa ja valge. 
Valige värviline või valge pool.

Dormeo Good Morning teki  
ja padja komplekt

50 x 70 cm

Klassikaline padi, mille sisuks on 
Wellsleep® mikrokiud, mis tagavad 
padja suurepärase hingavuse. 
Tänu kasutatud materjalidele on 
padi uskumatult pehme kuid selle 
unikaalse struktuur ei lase padjal 
lössi vajuda.

Dormeo Good 
Morning padi

Saadaval värvides:
õrn lilla, vanilla kollane, kreemikas valge

Saadaval ka 
anatoomiline padi

106138956 

65,99 €
140x200 + 50x70

106138955 

99,99 €
200x200 + 2x 50x70

106151790  
(140 x 200 cm)

44,99 €
106151791  
(200 x 200 cm)

54,99 €

106151785

29,99 €
14,99 €

-50%

456 580 064 45

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 45



40°C

-30%

1

2

3

Dormeo Hero 3in1 päevatekk
Suurepärase disainiga tekk, mugav padi või 
dekoratiivne päevatekk, kolm ühes lahendus. Nii 
praktiline, et saad seda kasutada igal pool. 
• RE-VITALIZE töötlus aitab keha täita energiaga  

ning tagab hea une 
• Kerge ja mõnus
• Kasuta seda suvel või lisa ekstra kiht  

külmematel päevadel ja öödel

Hind suurusele 140x200
Saadaval ka suurustes 200x200  
ja 220x240.

alates 19,99€*

Pehme tekk, 
millest kokku 
voltides saab 
mugav padi 

Pööratava disainiga, 
saadaval kahes värvitoonis:

Voodipesukomplekt 
Dormeo Hero
Hero voodipesukomplekt on 100% puuvillasatiinist ja 
omab Silvadur™ töötlust, mis annab pesule värskuse. 
Voodipesu on nii klassikaline ja elegantne kui ka 
kaasaegne ja moodne. Saadaval kahes varvitoonis: 
sinine ja roosa

1
0

0
% Puuvillasatiin

Dormeo Hero 
kattemadrats
Muudab iga magamisaseme kõige 
mugavamks voodiks!

• Revitalized negatiivsete ioonidega 
töötlus parandab une kvaliteeti, et 
ärkaksid värske ja puhanuna täis 
energiat.

• Sisu on valmistatud Ecocell® vahust, 
mis tagab toetuse tervele kehale ja on 
hea hingavusega 

• CleanEffect® töötlus kaitseb 
tolmulestade, bakterite ja lõhnade eest

• Eemaldatav ja pestav kate

paksus 
4,5 cm

Pea tsoon – õrn massaaž

Puusade tsoon – toetav mugavus

Jalgade tsoon – täiustatud hingavus

1
2
3

Spetsiaalne AirX võrkkangas 
täiustatud õhuringluse jaoks

Hind suurusele 80x190. Saadaval ka teised suurused.

alates 99,99€*

24,99€
140 x 200 cm

34,99€
200 x 200 cm

106146461106146463
24,99 €17,99 €

106166804

106159910
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40°C40°C

40°C

129,99 €99,99 €64,99 €
140 x 200 cm140 x 200 cm 200 x 200 cm

Dormeo Natura padi
Orgaanilisest puuvillast kattega Natura 
padi sobib kõigile. Sellel on meeldiv 
tepitud lehemuster, mis annab padjale 
kena koheva välimuse. See tagab 
värskendava, hügieenilise ja puhta 
magamiskeskkonna.
Padja kõrgust saab reguleerida, mistõttu 
sobib see tüüpi kasutajatele.

Dormeo Natura tekk
Dormeo Natura teki kate on orgaanilisest puuvillast 
ning tepitud ilusa lehtmustriga pehmest kangast.
Kuna Wellsleep®-i täiustatud mikrokiud muudavad 
Dormeo Natura komplekti hingavaks, on see 
soovitatav neile, kes kipuvad magamise ajal liigselt 
higistama.
• Tehtud pehmest ja hingavast materjalist
• Loob täiusliku keskkonna rahuliku ja tervisliku une 

tagamiseks

Dormeo Natura teki ja padja 
komplekt
Dormeo Natura teki ja padja komplekt on orgaanilisest 
puuvillast kattega praktiline komplekt, mis sisaldab kogu 
vajalikku magusaks ja rahulikuks uneks. Padja kõrgus 
on reguleeritav. Komplekti kuulub ka korduvkasutatav 
vaakumkott mugavaks hoiustamiseks. 
Saadaval kahes mõõdus: 140x200 cm (tekk) + 1 padi 
50x70 cm ja 200x200 cm (tekk) + 2 patja 50x70 cm

50%
SÄÄSTA

UUS

UUS UUS

Parim padi parima 

hinnaga!

50 x 70 cm

106135153

29,99 €

14,99 €

106073825106073824106135152

476 580 064 47

Sinu õnnelik kodu

6 580 064 47



Rovus alarmsüsteem
Rovuse alarmsüsteem on soodne ja lihtsalt kasutatav turvalahendus, mis 
aitab teil kaitsta oma pere võimalike sissetungijate eest. See suurepärane 
alarmide komplekt, mida saab paigaldada ustele või akendele juhtmevabalt, 
teavitab teid kohe valju heliga, kui keegi siseneb ruumi, kuhu tal pole asja 
või tal on keelatud minna.
Tööpõhimõte
Kinnitage alarmsüsteem lihtsalt teibiga akna, ukse või kapi külge, mida 
soovite kaitsta.
Niipea kui aken avatakse, eralduvad andur ja magnet üksteisest ning alarm 
aktiveerub valju heliga 98 dB!

5+5 tk 
komplektis!

 Steam’n’Go 
reisi-aurutriikraud
See on uuenduslik aurutriikraud, mis on 
mõeldud kasutamiseks kodus või reisil.

Seda saab kasutada triikraua või auruseadmena – 
aurupahvakuga saab riideid ja muid materjale 
desinfitseerida või kortse sirgendada.
Sobib kõikidele materjalidele

Triigi, auruta ja 
puhasta!

Automaatne 
väljalülitus!

2 kangaharja tolmu, 
mustuse, karvade 
eemaldamiseks ja 
samaaegselt auruga riiete 
desinfitseerimiseks. VÕIMAS

Pöörlev käepide

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Handy Heater soojapuhur
Turvaline ja efektiivne viis hoida kodu 
soojas ka külmadel sügisõhtutel.

Rovus Handy Heater soojapuhur paigaldatakse 
otse seinakontakti ning see ei võta palju ruumi. 
Piisavalt võimas, et muuta kuni 15m2 külm ja 
kõle tube soojaks ja õdusaks paigaks.

Peale selle on seade väga säästlik, sest see 
tarbib väga vähe elektrit, mis läheb sulle 
maksma vaid mõne sendi päevas.

• Turvaline keraamiline kütteelement

• Ülekuumenemist takistav ümbris

• Automaatne väljalülitus

19,99€
106102979

106049037

29,99 €

10615612319,99 € 12,99 €
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39,99€

79,99€

Rovus 19In1 aurupesur ja triikimisüsteem
Rovuse 19in1 mitmeotstarbeline aurutaja on uuenduslik, 
jõuline ja multifunktsionaalne auruga puhastamise ja 
triikimise komplekt paljude tarvikutega, mis sobivad 
reguleeritava võimsusega auruga puhastamiseks.

Aurutaja ülim puhastamispaindlikkus võimaldab rakendada suure 
jõudlusega käeshoitavat aurupüstolit ja jõulist aurutriikrada, mis 
kärbib triikimisaega poole võrra. 1500-vatine võimsus tagab ilma 
kemikaalideta sügavpuhastuse ja hügieenilise puhastuse. 

Komplekti kuuluvad: 
• 1 auruti;
• 1 aurupüstol ja voolik;
• 1 aurumopp koos 1 pestava 

puhastuslapiga;
• 1 käsiaurutaja;
• 1 aurutriikraud;
• 3 pikendustoru;
• 1 mõõtetops;
• 1 lehter;
• lisatarvikud käsiaurutajale  

(1 detailse puhastamise pihusti, 
1 joapihusti, 2 plastharja, 
2 traatharja, 1 kaks-ühes-
aknapihusti, 1 pestav lapp).

Kaupa on piiratud kogustes!

Reguleeritav  
pikkus

Rovus Supreme juhtmevaba triikraud 
on juhtmevaba aurutriikraua Rovus 
Gold täiustatud versioon. Ülim 
liikumisvabadus, mida ei piira ega 
aeglusta segav toitejuhe.

Muuda triikraua suunda ja manööverda 
raskesti ulatuvatesse kohtadesse - 
triikimine võib olla nauditav! Ära tee 
võimsuse pealt kompromisse, 2200 W 
triikraud ei jäta ühtgi kortsu!

Rovus Supreme  
juhtmevaba triikraud

Kaupa on piiratud kogustes!

Pöörlev käepide

106064710

149,99 €
249,99 €

106130488

-50%

-100€

496 580 064 49

Sinu õnnelik kodu



 3in1 Magic aurumopp
Aurumopp Rovus Magic Steamer 3in1 on ülimalt võimas ja 
pakub universaalset terviklahendust kodu puhastamiseks.
Aurupuhastus uue aurumopiga Rovus Magic Steamer 3in1 
on keskkonnasäästlik viis nähtava mustuse ja rasva koheseks 
eemaldamiseks erinevatelt pindadelt ilma vajaduseta kasutada 
mürgiseid kemikaale või puhastusvahendeid.
360° pöörlev, et hõlpsalt kappide alla ja nurkadesse pääseda.
Sobib kasutamiseks erinevatel pindadel alates lakitud lehtpuupuidust, 
vinüülist, laminaadist, marmorist ja plaatidest kuni kivi, peeglite, 
akende ja muude veekindlate pindadeni.

Komplektis on aknade puhastamis otsik

Puhta auru võimsus!

Mugav  
käsiauruti!

Põranda puhastamine

Käsiaurutamine

Aknade pesemine

3 in 1:

Suurepärane mitmekülgsus:
• Kolm erinevat auruhulga seadet: madal, 

keskmine ja kõrge olenevalt puhastatavast 
pinnast või töö iseloomust

• Kolm erinevat temperatuuri seadet: 120, 
150 ja 200 °C käsi-aurupuhastuseks ja 
mopipesuks

Kaupa on piiratud kogustes!
106099510

199,99 €
149,99 €

-50€
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Rovus pihustiga mopp
360 kraadi pöörlev mopp aitab pesta kõiki raskesti 
ligipääsetavaid ja tolmuseid kohti.

Lihtsalt täitke harja mahuti vee või puhastusvahendiga, 
pihustage ja puhastage ja või tehke märgpuhastust.

• Ei vaja elektrit, kompaktne, kerge, vastupidav
• Eemaldatav käepide lihtsaks hoiustamiseks
• Igat liiki kõva põrandakatete puhastamiseks -  

laminaat, linoleum, plaadid, marmorpõrandad

Lisa vett

Pritsi 

Pese 
Lilla

RohelineValge
Roosa

Kaupa on piiratud kogustes!

Vali 4 värvi vahel!

Rovus 2 in 1 pihustiga mopp
Puhasta oma kodu ja pese aknad ning peeglid läikivpuhtaks väga efektiivse 
Rovus pihustiga mopi abil, millel on imeline horisontaalse ja vertikaalse 
pihustusfunktsioon funktsioon, mis muudab koristamise palju meeldivamaks 
tööks kui see tavaliselt on.
• Horisontaalse ja vertikaalse pihustusfunktsioon funktsioon
• Saab kasutada mopi ühte poolt märgkoristuseks koristuseks, seejärel 

pöörata see lihtsalt ümber kuivaks poleerimiseks
• Rovus pihustiga mopp on väga tõhus akende/peeglite puhastaja
• Masinpestav mikrofiibrist puhastuslapp

Pihusta Korista Lisa vett Pese aknaid

Pihustamine ja pesemine Aknade pesemine

Komplekti kuulub: Rovus 2in1 pihustiga 
mopp, kahepoolne mikrokiust lapp, 
kaabits + aknapuhastaja

Kaupa on piiratud kogustes!50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

106142388 39,99 € 19,99 €

106147538

29,99 €

14,99 €

516 580 064 51

Sinu õnnelik kodu



106066643

129,99 €

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Rovus elektriline 
pesukuivati
Rovus elektriline pesukuivati on 
asendamatu abistaja igas kodus.
Kuivata riideid alates T-särkidest, sokkidest, 
lõpetades rätikutega, mis on alati kuivad  
ja soojad.
• Maksimaalne kandevõime kuni 10 kg
• Integreeritud taimer (2 ja 4 tundi)
• Automaatne väljalülitamine
• Optimaalne 45°C temperatuur 

saavutatakse 20 minutiga
• Temperatuur jääb samaks kogu  

tööaja vältel
• Saad valida, kas kinnitad kuivati seinale 

või kasutad iseseisva seadmena, aga ka 
väldid ruumivõtvate riiulite paigaldamist

50%
SÄÄSTA

Rovus elektriline 
riidekuivati
Vabasta lõpuks oma vannituba pesunööridest 
ja kuivavatest riietest. Kuivata riideid kiiresti 
ja taga nende ilus väljanägemine peale 
kuivamist.
Mõõdud:
Kokkupanduna:  
71 x 8 x 108 cm
Lahtiselt: 71 x 67 x 108 cm
Tehnilised andmed:
• Sisseehitatud taimer, 2 režiimi: 2 ja 4 tundi
• On/Off nupp (sees./välj.)
• Automaatne väljalülitusfunktsioon
• Pinge: 220V-240V
• Võimsus: 200 W

Kuivatage riideid  

kiiremini!

Kokkupanduna on ainult 
8 cm lai

Rihmad hoiavad 
riidekuivati kokkupanduna

99,99 €-30€

106133188 

89,99 €

44,99 €
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Rovus kaasaskantav 
rõivaste auruti
Kaasaskantav, kerge, kuid võimas seade 
võimaldab saavutada suurepäraseid 
triikimistulemusi.

Komplekti kuuluvad:
• aurutusmasin
• riidehari
• topieemaldi
• mõõtetops
• lehter

Kaupa on piiratud kogustes!

Rovus AA ja AAA patareide 
komplekt

Rovus patareide 
laadimiskomplekt
Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Rovus Ultra topieemaldaja
Topieemaldaja sobib kõikide kangatüüpide hoolduseks. 
Töötleb kõiki topilisusele kalduvaid kangaid kiiresti ja 
efektiivselt.
Topieemaldaja töötab patareidega, seda on lihtne kasutada 
igal ajal ja igal pool. Seadme ergonoomiline disain on mugava 
käepidemega, seda on mugav kasutada ka pikema aja vältel.
• Eemaldab kiirelt topid, aga ka üleliigsed niidid
• Lihtne kasutada, sobib erinevatele kangatüüpidele
• Ideaalne kõikide materjalide jaoks: kampsunid, kašmiir, 

diivanid, mantlid…
• Mugav käepide - kiired tulemused veelgi suurema 

mugavusega
• Lihtne puhastada, eemaldatav topisahtel

Riided näevad välja  

nagu uuedUUS

Rovus elektriline 
riidekuivati
Vabasta lõpuks oma vannituba pesunööridest 
ja kuivavatest riietest. Kuivata riideid kiiresti 
ja taga nende ilus väljanägemine peale 
kuivamist.
Mõõdud:
Kokkupanduna:  
71 x 8 x 108 cm
Lahtiselt: 71 x 67 x 108 cm
Tehnilised andmed:
• Sisseehitatud taimer, 2 režiimi: 2 ja 4 tundi
• On/Off nupp (sees./välj.)
• Automaatne väljalülitusfunktsioon
• Pinge: 220V-240V
• Võimsus: 200 W

29,99€

106053887
19,99€

106152623

106152619

9,99€ 9,99€
AA AAA

106150821

9,99 €

536 580 064 53

Sinu õnnelik kodu



1.
2.

3.

Kaupa on piiratud kogustes!

Kodu koristamise 
uus stiil!

Tavaline 
tolmuimeja

Käsitolmuimeja

UV-tolmuimeja

Rovus Uvacuum tolmuimeja
Tegemist on juba iseenesest võimsa tolmuimejaga UV-valguse puhastamise 
tehnoloogiaga, mis aitab põhjalikult puhastada ka kõige tolmusemaid pindu 
ja vabastada need bakteritest, tolmulestadest, allergeenidest ja muudest 
ohtlikest organismidest, kes su kodus varitseda võivad.
• Tööaeg 15-20 min, laadimise kestus 4 tundi
• HEPA filter
• Adapter: 18V, 500MA

Komplekti kuulub:
• 1 tolmuimeja
• 1 UV-hari
• 1 põrandahari
• 12 kokkukäivat toru
• 1 aku koos laadijaga

Küsi lisatarvikute 
komplekti
9 tk

19,90 €
106064740

106064733

99,99 €
69,99 € -30€
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2. 4.3.

Rovus Window Magic 
aknapuhastaja
Pihustab, puhastab ja ima vett!

• Tootel on spetsiaalne kaabits, mis imeb 
vee ja mustuse sisse

• Pihusti võimaldab pihustada vett või 
puhastusvahendit ühtlaselt pinnale

• Jätab klaasi puhtana ilma plekkide ja 
triipudeta

Akende puhastamine ei ole kunagi  
nii lihtne olnud!

Mõõtetops 
täpseks 

doseerimiseks

Pihusta & ime!

Pihustab ja imeb sekunditega!

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!Rovus riideauruti 
Rovus rõivaauritil on 4 erinevat 
kasutusvõimalust. Tänu erinevatele 
seadistustele on seda võimalik kasutada:
• Triikraud/riideauruti
• Desinfitseerija
• Näoauruti
• Õhuniisutaja

Selline toode on vajalik igas majapidamises.
Rovus rõivaauritil on 3 erinevat lisaotsikut:
• Lisaotsik näonaha aurutamiseks
• Lisaotsik õhu niisutamiseks
• Riidehari

Puhta auru 
võimsus!

2 seaded, 
Võimsus 800W

50%
SÄÄSTA

UUS

106151130

49,99 €

24,99 €

110008417

29,99 €

556 580 064 55

Sinu õnnelik kodu



Paint Racer  
maalritarvikute komplekt
Paint Racer maalrirulliga saad värvida nii seinu kui 
lage, ilma ebamugava värvipoti või tilkuva värvita.Kuidas Paint Racer värvirull töötab? 

Vala värv mõõtetopsi ja seejärel värvirulli sisse, sule 
ja alusta värvimist! Paint Racer maalrirullide komplekt 
hoolitseb su selja eest, sest sa ei pea enam palju 
painutama.
Komplekti kuulub 2 sisse ehitatud värvianumaga rullikut, 
üks suuremate pealispindade värvimiseks ja teine kitsaste 
kohtade jaoks. Nurgakujulise värvipadjaga ulatud ka 
nurkadesse, saavutades suurepäraseid värvitulemusi.
Kui soovid vahepeal puhata võib jätta oma rulliku 
mugavale alusele.
• 1x Paint Racer maalrirull 
• 1x kitsas rullik
• 1x nurgakujuline värvipadi
• 1x alus
• 1x mõõtetops
• kasutusjuhend

Top Shop riidehari
Uuenduslik eriti suur ebemehari kogub hõlpsalt kõik 
karvad ja ebemed kokku ning teeb rõivad ja diivani 
puhtaks. 
Top Shopi ebemeharjal Fur Free on ka isepuhastuv hoidik, 
mis eemaldab hetkega harjalt kõik ebemed.
• Pärast rõivaste puhastamist lükake Top Shopi 

ebemehari hoidikusse.
• Selle mikroharjased teevad harja puhtaks, et see oleks 

kohe jälle kasutamiseks valmis.
• See sobib ideaalselt igasuguse tekstiili, nagu rõivaste, 

vaipade või pehme mööbli puhastamiseks.

SISENE VÄRVI KONTEINER

+ AKSESSUAARID 

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

AINULT14,99€

39,99 €

24,99 € -15€

110011708

110008894

www.dormeo.ee5656

Kodu



1 2
3

SISENE VÄRVI KONTEINER

360° keeratav 
käepide  

3 kõrgusastet

Turbo Tiger
Muuda pühkimine kiiremaks ja 
mugavamaks.

Turbo Tiger kogub kokku kogu 
mustuse olgu see siis suur või 
väike - puru, riis, suhkur,  
killud jne.

• Kaalub ainult 0,5kg
• Sobib kõikidele põrandatele

kerge mööbli alla pääsedakolmeosaline süsteem

pikad harjased

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Tornadica käsikultivaator
Eemaldage umbrohi ja harige aeda neli-
ühes käsikultivaatoriga Top Shop Tornadica, 
mis asendab kõblast, hangu, labidat ja 
umbrohueemaldajat.
1. Selle ergonoomiline disain jaotab koormuse 

ühtlaselt käte, selja, õlgade ja jalgade vahel
2. Reguleeritava teleskoopvarre saab seada 

kolme erinevasse asendisse vastavalt teie 
pikkusele ja vajadustele

3. Selle kumera käepidemega saab töö tehtud 
vaid ühe keerava liigutusega

4. Spiraalharud tungivad igat tüüpi pinnasesse:
• kõva
• kuiv
• kivine
• liivane

Saate valida kolme kõrgusastme vahel vahemikus 
85 kuni 103 cm.

VA
JU

TA & PÖÖRA

UUS

50%
SÄÄSTA

49,99 €

29,99 €

-20€

106165972

106114136

29,99 €

14,99 €

6 580 064 57

Shark



Magic Tracks 
Rallirada

Parim kingitus 
arenevale lapsele

Rada ja autod 
helendavad 
pimedas.

Unikaalne rallirada on valmistatud 220 painduvast detailist, 
mille kogupikkus on 3,3m. Värvilised detailid on omavahel 
lihtsalt ühendatavad, pannes lapse elava kujutlusvõime 
täistuuridel tööle. Võimalikud on tuhanded erinevad mustrid 
ja värvivariatsioonid. Piiriks vaid lapse enda fantaasia!

Magic Tracks baaskomplektis on 220 omavahel  
ühendatavat detaili, punane auto ja 1 leht  
ralliauto kleebiseid

Raja tükid 
on painduvad 
võimaldades 

kõikvõimalikke 
lahendusi.

X ristmik
106096579

Sinine auto  
106096590

Politsei auto 
106096583

Kaupa on piiratud kogustes!

Top Shop Magic Tracks 
Rallirada

50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

106094138

29,99 €
9,99 €

4,99 €

9,99 €

4,99 €

29,99 €

14,49 €

www.dormeo.ee5858

Kodu



Magic Tracks Crash Rallirada
Top Shop mängurada Magic Tracks Crash komplekt on 
uuendatud rada Magic Tracks autode jaoks!

Nüüd on see veelgi suurem - tehtud vastavalt laste soovidele. 
Komplekti on lisatud veel 1 auto, 1 kivisein, 1 telliskivisein,  
1 X-kujuline ristmik ja 6 liiklusmärki koos 4 koonusega.

Magic Tracks Crash komplekt on suurepärane rada, mille on 
võimalik pöörata igatpidi - üles, alla, vasakule ja paremale! 
Komplektis on 200 painduvat detaili 4 neoonvärvis, mida saab 
lihtsalt panna omavahel kokku.

Makske vähem, 

saage rohkem!

AINULT
29,99€

39,99€
Komplekt 
106153017

Magic Tracks auto 
pööraja
106154282

Magic Tracks 
ristmik 
106154280

Magic tracks 
lift 
106154281

Magic Tracks 
sild  
106161533

UUS

25%
SÄÄSTA

50%
SÄÄSTA

TV
HITT 

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

14,99 €

 7,49 €

6 580 064 59

Shark



Kaupa on piiratud kogustes!

Dust Guru
Top Shop Dust Guru on spetsialiseerunud 
raskesti ligipääsetavatest kohtadest tolmu 
ja mustuse pühkimiseks. Ideaalne lahendus, 
kui tavalise lapiga enam ei ulatu. 
Top Shop Dust Guru sobib:
• Põrandaliistud
• Ribakardinad 
• Õhupuhurid
• Kapipealsed
• Laenurgad

Seda on lihtne puhastada – pärast koristust 
raputage see tolmust ja tehke riidelapiga puhtaks.
Reguleeritav pikkus 135 cm kuni 190 cm. Väga lihtne 

puhastada!

TA
SU

TA! KANDEKOTT

Stairs’n Go Cart käru-kott
Stairs’n Go Cart käru-kott on ideaalne abimees 
olukordades, kus oled sunnitud raskeid asju trepist üles 
või alla tõstma.
Majapidamisel hädavajalik käru-kott on 6 rattaga, mis pöörlevad 
ja aitavad asjade transportimisel. Stairs’n Go Cart käru-kott on 
ideaalne lahendus kõikidele, eriti:
• vanuritele
• koduperenaistele
• puuetega inimestele
• asedatele
• inimestele, kes vaevlevad seljavalu käes

Bamboo rinnahoidja
Bamboo Bra eesmärk on panna teid 
unustama, et seda kannate!
See on valmistatud bambuskangast saadud 
mugavast elastsest viskoosist, mis:
• kohandub ideaalselt teie kehakuju järgi;
• tagab parima toetuse ja mugavuse;
• jääb riiete all tänu õmblusteta disainile 

märkamatuks;
• pakub jahutavat toimet;
• on masinpestav ja säilitab alati oma kuju;
• on hüpoallergeenne.

Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

SAA 2
osta 1

Saadaval suurused: 
S-5XL

110001569

14,99 €

106151597

39,99€

29,99 € -25%

10610576059,98 € 29,99 €

www.dormeo.ee6060

Kodu



Zoom Vision 
suurendusprillid
Zoom Visioni suurendustehnoloogia muudab 
kõik 160% suuremaks ja selgemaks! Selle 
vastupidavad optilise kvaliteediga läätsed 
garanteerivad, et teil ei jää enam midagi 
märkamata. 

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Pest Repeller  
kahjuritõrjeseade
Pest Repeller on uue põlvkonna 
kahjuritõrjeseade, mis aitab sul tõhusalt 
vabaneda soovimatutest asukatest oma kodus.
Kahjuritõrje Pest Repeller tööala katab umbes 
230 ruutmeetrit, mistõttu kaitseb see hõlpsalt suurt 
maja, korterit või isegi tööstuslikke ruume.

Pealegi ei
 kasuta 

see kem
ikaale!

33%
SÄÄSTA

Kaupa on piiratud kogustes!

Handy Lux 
patareidega  
LED-valgusti
Stiilne juhtmeta LED-lamp on täiuslik 
igas olukorras nii toas kui ka väljas! 
Riputage see lihtsalt üles, tõmmake ja 
muudate iga koha valgeks.
• Lamp ei kuumene ja on  

ohutu puudutada
• Ei vaja elektriühendust – elektrikatkestus 

ei ole enam probleem.
• Eriti kerge ja kaasaskantav, riputage 

kuhu iganes.
• Löögi- ja pritsmekindel.

AINULT14,99€*

C
lic

k

110001458 
*Komplektis on neli LED-lampi: kollane, oranž, punane ja roheline.

Garaaž

Trendikad patareidega 
LED-lambid!

Kapp Kämping Pidu

106105753

19,99 €
9,99 €

-50%

19,99€
29,99€

105932872

6 580 064 61

Shark



www.topshop.ee/club5 www.club5.ee

6 580 067

TAGURPIDI 

KOKKUPANDAV 
VIHMAVARI

Autom
aatne avanemine & su

lg
em

in
e

Avasta midagi uut!

uutele  
liikmetele

Kingitus
Uutele  
liikmetele

Rohkem kui 1 500 000 õnnelikku klubiliiget

Enam, kui lihtne 
lojaalsusprogramm!

 Kupongiraamat 100€ väärtuses
 Kuni 70% allahindlused
 Sooduskupongid 5€ ja 10€ väärtuses
 Kohaletoimetamine 5,99€
 Tasuta kohaletoimetamise kupong
 Parimad pakkumised parimatele toodetele
 Tasuta kataloogid
 Eksklusiivsed tooted ja hinnad
 Sünnipäevakuul 15% allahindlus

Ära unusta küsida  
Exclusive Club5* liitumise kohta

 Sünnipäevakingitus
 Lisasooduskupongid 5€, 10€ ja 30€ väärtuses
 Tasuta kohaletoimetamise lisakupong
 Pikendatud 1-aastase garantii kupong
 5% madalam intress

Marie SMITH
Membership card No.  6498393409Valid through  

05/18

Marie SMITH

Membership card No.  

6498393409

Valid through  

05/18

Tagurpidi kokkupandav  
vihmavari Flip Brella 
Vihmavarju Pocket Flip-Brella saladus peitub selle 
tagurpidi toimivas disainis. Sulgemisel jääb märg osa 
sissepoole ja kuiv osa väljapoole. Vihmavesi püsib 
veekindlas vihmavarju koonuses, kuni selle valamusse 
või äravoolu tühjendate, hoides teid ning teie riided, 
põrandad, auto ja mööbli kuiva ning puhtana.
Saadaval sinise ja musta värvi. 19,99€

00,00 €
106118323



Kuidas osta?

Interneti teel 
www.topshop.ee

Telli telefoni teel: 
6 580 064

Külasta meie poode!

Tallinn
Dormeo - Järve keskus
Pärnu mnt. 238, Tallinn
Tel: +372 6 511 065
Iga päev 10:00-20:00

TopShop - Ülemiste keskus 
Suur-Sõjamäe 4, Tallinn
Tel: +372 6 511 072
Iga päev 10:00 - 21:00

TopShop - Rocca al Mare
Paldiski mnt. 102, Tallinn
Tel: +372 6 799 055
Iga päev 10:00-21:00

Top Shop - Kristiine Keskus
Endla 45, Tallinn
Tel: +372 6 501 234
Iga päev 10:00 - 21:00

Pärnu
TopShop - Maxima XXX
Riia mnt. 131, Pärnu
Tel: 6 799 053
Iga päev 10:00 - 19:00

Rakvere
TopShop - Põhjakeskus
Põhjakeskus, Rakvere
Tel: 6801153
Iga päev 10:00 - 20:00

Kohtla-Järve
TopShop - Vironia keskus
Järveküla tee 50, Kohtla-Järve
Tel: 6 262 188
E-L 10:00 - 20:00, P 10:00-18:00

Tartu
TopShop - Lõunakeskus
Ringtee 75, Tartu
Tel: 6 799 056
Iga päev 10:00 - 21:00 

Narva
TopShop - Astri keskus
Tallinna mnt 41, Narva
Tel: 6 580 069
Iga päev 10:00 - 21:00

Teenusepakkujaks on AS Koduliising. Iga laen on finantskohustus. Kaalu oma otsust hoolikalt – tutvu laenulepingu tingimustega ja vajadusel pea nõu 
asjatundjaga. Krediidi kulukuse määr on 54,26 % järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 205 €, lepingu periood 10 kuud, fikseeritud 
intressimäär 19,9 % laenusummalt aastas, lepingutasu 10€, krediidisumma 205 €, maksete kogusumma 249 € ja tagasimaksete summa 249 €. 

Pakume koostöös Koduliising AS-ga oma klientidele järelmaksu võimalust.  
LIISI tingimustega tutvu kodulehel www.liisi.ee
Uuri lisa meie klienditeenindaja käest telefonil 6 580 064.

6 580 064 63www.topshop.ee



Kaupa on piiratud kogustes!
Sani Sticks 
torupuhastusvahend
Peatage ummistused ja halb lõhn enne, kui need 
üldse tekivad
Esitleme kaks-ühes äravoolu lõhnaeemaldajat ja 
puhastusvahendit Top Shop Sani Sticks, mis väldib 
ummistusi ja ebameeldivaid lõhnu
Need on valmistatud tugevatest ensüümidest, mis 
lagundavad toitu, rasva ja muid orgaanilisi materjale. 
Kontsentreeritud ensüümid tootes Sani Sticks 
aktiveeruvad kokkupuutel veega. Seega iga kord, 
kui käite duši all või lasete valamusse vett, takistate 
jääkidel äravoolusid ummistada.
Komplektis on 48 Sani Sticksi

Üks tükk kuus!

UUS

SAA 2
osta 1

 Ära maga maha...

106140005

39,98 €

19,99 €

Shark
Avasta midagi uut!

Naudi paremat ostmisviisi!

Poedwww.topshop.ee6 580 064


