Jõulumaagia
WARM HUG
KOMPLEKT

-50%
Vaata lk. 4

Nutribullet

Talvesaapad

Vaata lk. 4

Vaata lk. 10

Piiratud
jõulupakkumised!
KUNI

-50%
Jõulumaagia

SÄ ÄSTA

40€

-50%

Proovi kas
õnn naeratab?
-20%

-50%

KRAABI SIIT,
ET LEIDA OMA VÕIT:

-40%

Otsi kataloogist tooteid, mille juures on sinu kraabitud
märk ja kasuta oma eksklusiivset allahindlust!

Vaata lk. 3-10

www.topshop.ee

580 067
66580
067

Pakkumised kehtivad kuni: 03.02.2019

Kallis klient!

Aeg mil saame kin
kida rõõmu ja kin
gitusi
oma lähedastele,
veeta perega roh
kem
aega ja nautida
filmi vaadates so
oja teed.
Selleks, et saaksit
e kinkida rõõmu
endale ja oma
lähedastele, oleme
teinud Teile palju
häid erinevaid
pakkumisi – kõik
siin kataloogis!
Hoidke ennast ja
oma pere soojas
uskumatult pehm
mugava Warm Hu
e ja
g komplektiga, mi
s koosneb pleed
ja padjast. Valm
ist
istage maitsvaid
ja
ter
asendamatu köög
vislike kokteile
iabilisega - Nutrib
ullet’iga, mis on
nüüd Teile enne
olematult hea hin
naga vaid 59,99
Ja loomulikult on
€!
meil varuks üks
suurepärane
pakkumine une
armastajatele - kin
gitus iga madratsi
ostuga, milleks on
voodipesu ning
teki ja padja
komplekt. Ja loo
mulikult on ka De
limano, Rovus,
Walkmaxx, Welln
eo ja Top Shop’i
poolt palju erine
suurepäraseid pa
vaid
kkumisi.
Ilusaid jõule!

Sisukord
Majapidamine
Dormeo Warm Hug
voodipesukomplekt

12

UUS

lk. 56

Tervis, ilu ja sport

38

Wellneo Step Pedi
elektriline jalavii

75%
SÄÄSTA

Valeriya
Trükiprojekti
juhataja

lk. 39

Jalatsid ja vaba aeg
Club 5* liikmetele fikseeritud kauba
kohaletoomistasu 6,99€

?

Fikseeritud
hinnaga

TRANSPORT

Tehke tellimus kuni 14.12.2018 ja
saate tooted kätte enne jõule!
Helistage: 6 580 067

Kaupa on piiratud koguses!
Me töötame ka laupäeval ja pühapäeval!

Kuidas osta?
Interneti teel www.topshop.ee
Telli telefoni teel:

6 580 067

48

Walkmaxx Black Fit
jalatsid

-50%
lk. 48

Köök

50

Delimano Copper Crisper
küpsetuskorv

UUS

Külasta meie poode ja küsi
pakkumisi teenindajatelt!
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.

lk. 56

Jõulumaagia

Proovi oma jõuluõnne!
KRAABI VÄLJA SÜMBOL JA VAATA, MIS
SOODUSTUS SIND OOTAMAS ON!

4 lihtsat sammu:

Proovi kas
õnn naeratab?
-20%

1 Kraabi kaardilt

kaitsekiht ja vaata,
mis soodustuse said:

Jõulumaagia

-50%

KRAABI SIIT,
ET LEIDA OMA VÕIT:

-40%

juures on sinu kraabitud
Otsi kataloogist tooteid, mille
iivset allahindlust!
märk ja kasuta oma eksklus

-20%

-40%

-50%

Hinna selgitus koos
eksklusiivse soodustusega:

2 Piilu kataloogi ja vaata, mis tooted on sinu

soodustusega ära märgistatud. Sina saad neid
tooteid osta eksklusiivselt soodsa hinnaga.

3 Helista operaatorile ja ütle oma kood mille leiad välja
kraabitud soodustuse alt.

tavahinnad

90,00€
60,00€

Hind pärast
eksklusiivset
soodustust

75,00€

4 Osta soovitud tooted eksklusiivse soodustusega.

Club 5* maksumus

Ära oota! Toodete kogused on piiratud!
Delimano Brava Extreme
teritaja + 3 nuga

19,99 €
9,99€
105944019

Delimano Brava
neljaosaline
lõikelauakomplekt

24,99 €
Vaata lk. 52

14,99€
106158698

Vaata lk. 54

6 580 067

3

Jõulu m
Piiratud
pakkumine!

5999€
tavahind: 9999€

Jõulu Detox
kokteil
Koostis:
inatit
• 1 peotäis spparmünti
pi
s
äi
ot
pe
1
•
terselli
• 1 peotäis pe
un
dr
si
e
ik
vä
1
•
• ½ kurki
• 1 seller
erit
• 1,5 cm ingv t
ku
• 3 jääkuubi
• vesi

4

6 580 067

SÄ ÄSTA

40€

NUTRIBULLET

Populaarne punane Nutribullet on tagasi! NutriBullet
muudab kõikide tähtsate vitamiinide, mineraalide ja
kiudainete omastamise palju lihtsamaks. Selle abil saab
lisaenergiat, puhastada oma organismi ja vähendada
kehakaalu! Üks Nutriblast päevas ja sul tekib miljon
õnneliku hetke, mida mäletada!

600W

5-OSALINE

20.000 RPM

Müüdud rohkem kui
26 miljoni eksemplari!
www.topshop.ee

u maagia
Piiratud
pakkumine!

3499€
tavahind: 5999€

SÄ ÄSTA
COPPERLUX
OVAALNE
KÜPSETUSVORM

25€

Loo sellel aastal Jõulumaagiat CopperLUXi
ovaalse ahjuvormiga. Parima suurusega
ahjuvorm milles valmib maitsev roog kogu
perele! Ideaalne küpsetamiseks ja ka
serveerimiseks. Kõrge kvaliteediga email
välispinnal ja päris kivi- ning vaseosakesed
küpsetuspinnal. Äärmiselt vastupidav,
kriimustuskindel ja mittenakkuv.

KINGITUS!
Aroominupuga kuumakindel kaas ja Maxxstar nuga.
www.topshop.ee

6 580 067
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Jõulu m
Piiratud
pakkumine!

2499€
tavahind: 4999€

-50%
KOMPLEKT WARM HUG
Hellita ennast jõuluajal pehmeima kallistusega!
Populaarne pleedi ja padja komplekt pehme jalgu
soojendava taskuga saadaval nüüd ka suuremas
mõõdus. Valmistatud ühelt poolt värvilisest
mikropliše fliisist ja teiselt poolt pehmest
karvasest kangast. Nüüd saadaval uutes
imelistes värvitoonides.
Padi: 40 x 40 cm| Pleed: 130 x 190 cm või 200 x 200 cm

6

6 580 067

www.topshop.ee

u maagia
Erihind!
AIN ULT

2499€

JÕULUE
PAKKUMIN

WARM HUG
HOMMIKUMANTEL
Kujutle ennast hommikul sooja teki alt
püsti tõusmas ja pugemas pehmesse
hommikumantlisse, mis pakub ülimat
mugavust ja soojust. Valmistatud pehmest
fliisist, millel on kaunis karvane krae, 2
esitaskut, vöö ja tripp. Tunne ennast kodus
mugavalt ükskõik kas vaatad parasjagu oma
lemmikfilmi või teed kodutöid.
Saadaval kolmes universaalses mõõdus: S, M, L

Suurepärane kingitus
		oma kallimale!
www.topshop.ee

6 580 067
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Jõulu m
Iga

MADRATSIGA

kingituseks
TEKK, PADI &
VOODIPESUKOMPLEKT

K INGITUS
VÄ ÄRTUSE
S
KUNI 160€

MAGAMISTOA
KOMPLEKT

Magamistoa terviklahendus Dormeolt!
Nüüd iga madratsi ostuga lausa 2 kingitust!
• Soe ja kohev Dormeo Good Morning tekk ja padi.
• Eksklusiivne Balti riikide sajandaks sünnipäevaks
valmistatud pehme puuvillasatiinist ja Tencel® kangast
voodipesukomplekt Nordic Muse!
Fantastilised kingitused väärtuses kuni 160 eurot!
Vaata madratsivalikult lk. 12-15.

Eksklusiivselt 30. detsembrini!
8

6 580 067

www.topshop.ee

u maagia
Piiratud
pakkumine!

1999€
tavahind: 2999€

SÄ ÄSTA
MAGIC TRACKS
RALLIRADA

10€

Kõige ägedam rallirada, mida saab painutada,
kallutada ja keerata. Lapsel on võimalik kokku panna
oma isiklik värviline rallirada, lisada sellele ohtlikud
kurvid või kõrged sillad. või isegi ralliautodele
surmasõlm! 220 detailist koosneva komplektiga saab
valmistada üle 3m eriti vinget rallirada. LED-tuledega
ralliauto töötab patareidega ja kleepsude komplekt
aitab lapsel muuta ralliauto isikupäraseks.
Lase lastetuppa värve ja lõputuid mänguvõimalusi
koos ihaldatuima kingitusega sel hooajal Magic
Tracks rallirajaga.

Müüdud rohkem kui 10 miljoni eksemplari!
6 580 067
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Jõulu m
Piiratud
pakkumine!
alates

4999€

tavahind alates: 8999€

-50%
Naistele
Suurused
36-42

Suurused
36-42

10

Suurused
40-46

6 580 067

TALVESAAPAD

Mõnusalt soojad talvesaapad, mis
kaitsevad jalgu ka käreda pakase ajal.
Lemmikud talvesaapad on nüüd saadaval
uues kuues! Ümara tallaga vett hülgavad
talvejalatsid on pehme mäluvahust
sisetallaga. Eriti soojad ja mõnusad
saapad on tänu praktilisele tõmblukule
kerge jalga panna. Libisemiskindel tald
haakub maapinnaga ka siis, kui väljas on
miinuskraadid!
Talvejalatsid, mis panevad sind talve
nautima!

Meestele
www.topshop.ee

u maagia
Piiratud
pakkumine!

2999€
tavahind: 5999€

2IN1 JALGADE
SOOJENDAJA

-50%

Massaaž ja soojusteraapia valulikele jalgadele.
Vali kahe intevsiivsuse vahel, koos või ilma
soojenduseta. Lihtsalt istu, lõõgastu ja naudi!

Massaaži ja soojusteraapia
lahendus kogu kehale!

Uued
värvid!
6 580 067
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Kodu

15

30
PÄEVA

AASTAT
GARANTIID

U VÕITN
ND
HI

UD

ING ®

LO

AS

OG

OCT

PR

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

IA

AU

vahetusvõimalus

TEHN

O

2

1

3

Dormeo Fresh Prima madrats

4

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

kõrgus

18 cm

ogu
e uni k
Ideaaln ele!
per

Iga

MADRATSIGA

kingituseks
TEKK, PADI &
VOODIPESUKOMPLEKT

•
•
•
•

1
2
3
4

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
2 cm mälvahtu kattes
3 cm Ecocell® vahtu
3 cm Octaspring® vedrusid
10 cm Ecocell® vahtu

PEHME KESKMINE JÄIKUS

JÄIK

alates

309,99€

*saadaval erinevad suurused
106166800
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www.dormeo.ee

Sinu õnnelik kodu

15

30
PÄEVA

GARANTIID

U VÕITN
ND
HI

IA

ING ®

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

LO

AS

OG

OCT

PR

NAUDI ELU
PARIMAT
UND!

AASTAT

UD

AU

vahetusvõimalus

TEHN

O

1
2

3

Dormeo iMemory S Plus madrats
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.
• Ideaalne paaridele, kellel on jäikuse osas
erinevad eelistused

4

kõrgus

20 cm

ud
Mugavalt mõeld
e!
al
m
õle
teile m

• 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.

alates

329,99€

*saadaval erinevad suurused

1
2
3
4

Iga

2 cm mäluvahtu kattes
Pehmem Ecocell® kiht

MADRATSIGA

kingituseks

S-kujuline Octaspring® kiht
Jäigem Ecocell® kiht

PEHME KESKMINE JÄIKUS

TEKK, PADI &
VOODIPESUKOMPLEKT

JÄIK

106166784

6 580 067

1313

Kodu
Dormeo Aloe Vera V2 madrats

Kaupa on piiratud kogustes!

Aaloega töödeldud jäik põhimadrats
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.

Iga

MADRATSIGA

kingituseks
TEKK, PADI &
VOODIPESUKOMPLEKT

kõrgus

16 cm

PEHME KESKMINE JÄIKUS
alates

JÄIK

209,99€

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

10

30

GARANTII

vahetusvõimalus

AASTAT

PÄEVA

102673919

Dormeo Aloe Vera Plus madrats

Kaupa on piiratud kogustes!

Aaloega töödeldud jäik põhimadrats
Kvaliteetne Ecocell® vahust madrats
jäigemaks toetuseks, rikastatud Aloe
Veraga.
Omab CleanEffect® töötlust
antibakteriaalseks kaitseks.

Iga

MADRATSIGA

kingituseks
TEKK, PADI &
VOODIPESUKOMPLEKT

kõrgus

18 cm

PEHME KESKMINE JÄIKUS
alates

JÄIK

229,99€

105961576

14

www.dormeo.ee

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

10

30

GARANTII

vahetusvõimalus

AASTAT

PÄEVA

Sinu õnnelik kodu

LASTE
KOLLEKTSIOON
Dreamspace

UUS

1

2

Dormeo Dreamspace laste kollektsioon inspireerib julgelt
unistama ja pürgima tähtedeni!
Kosmose disain viib lapse fantaasiareisile nii päeval kui öösel.
Dormeo Dreamspace kollektsiooni disainer on noor Sloveenia
maastikuarhitektuuri lõpetanud tudeng.
Dreamspace on lõbus ja värviline tuues universumi lapse väikesesse
magamistuppa. Uinu tähtede all ilma toast lahkumata!

1

3
5

4

Dormeo Dreamspace
voodipesukomplekt
24,99 € 110010082
(140 x 200 cm)

2 Dormeo Dreamspace
vaip

39,99 € 110008889
(100 x 150 cm)

3 Dormeo Dreamspace
klassikaline padi
14,99 €

110008907
(40 x 60 cm)

4 Dormeo Dreamspace
anatoomiline padi
12,99 € 110008876
(25 x 40cm)

5 Dormeo Dreamspace
tekk

35,99 € 110008910
(140 x 200 cm)

6 580 067

1515

Kodu
60°C

60°C

Dormeo Aloe Vera
klassikaline padi

Dormeo Eucalyptus
klassikaline padi

•

•

•
•

Pehme ja koheva Wellsleep® sisuga
klassikaline padi
Eemaldatav sisu
Värskendava Aloe Vera töötlusega

50 x 70 cm

•
•

19,99€

Tencel® kiududega rikastatud Eucalyptus padja
kate on pehme ja siidine
Pehme ja kohev Wellsleep® täidis
Eemaldatav sisu

50 x 70 cm

9,99€

24,99€
105922914

106039104

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

40°C

30°C

Dormeo Natura padi

Dormeo Primavera padi

•
•
•

•
•
•

100% orgaaniliseslt puuvillast kattega
Pehme Wellsleep® sisu
Padja kõrgus reguleeritav – sobib igas
asendis magajale

50 x 70 cm
29,99 €

www.dormeo.ee

50 x 70 cm
29,99 €

14,99€

14,99€

106135153

106123335

Kaupa on piiratud kogustes!

16

Puuvillase kattega
Õhuline ja pehme täidis
Sobib tundlikule nahale

Kaupa on piiratud kogustes!

Sinu õnnelik kodu
30°C

40°C

Dormeo Dream Catcher
Premium sulepadi

Dormeo Siena anatoomiliste
patjade komplekt

Dormeo esimene sulepadi Eestis!
• Luksusliku puuvillase Jacquard kattega
• Sisuks õhkõrnad pardi suled
• Sobib selili ja kõhuli magajale

•
•

50 x 70 cm
49,99€

•

Komplektis on 2 patja
Pinget leevendav maluvaht reageerib
kehatemperatuurile ja kohaneb vastavalt magajaga
Eemaldatav ja pestav kate 40°C

50 x 30 cm

24,99€

34,99€

106103919

100962940

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

30°C

60°C

Dormeo
Siena padi
klassikaline V2
•
•

Dormeo Dream
Catcher padi
•
•
•
•

Ortopeediliste omadustega padi, mis toetab
pead ja kaela
Reguleeritav kõrgus

50 x 70 cm

Puuvillane kate
Sulgpehme õhuline sisu
Sobib tundlikule nahale
Sobib ideaalselt selili ja kõhuli
magajatele

50 x 30 cm
29,99€

15,99€

14,99€

101796466

105945770

Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067

1717

Kodu
30°C

60°C

300

200

GSM

Dormeo Primavera tekk
•
•
•

Puuvillane kate
Sulgpehme sisu tagab pehmuse ja hea õhuringluse
Sobib tundlikule nahale

GSM

Dormeo Aloe Vera
kerge tekk
•
•
•

140 x 200 cm

200 x 200 cm

54,99 €

79,99 €

27,99€

39,99€

Teki sisuks on pehmed Wellsleep® kiud ja hea
termoregulatsiooniga viskooskiud
Värskendav Aloe Vera töötlus teki kattes
Mugav tekk soojemasse tuppa või soojemaks
aastaajaks
140 x 200 cm

25,99 €
106039106

Kaupa on piiratud kogustes!

200 x 200 cm

35,99 €
Kaupa on piiratud kogustes!

106114344
60°C

60°C

350

150

GSM

GSM

250
GSM

Dormeo Aloe Vera tekk
•
•
•

Teki sisuks on pehmed Wellsleep® kiud ja hea
termoregulatsiooniga viskooskiud
Värskendav Aloe Vera töötlus teki kattes
Sobib aastaringseks kasutuseks

140 x 200 cm

200 x 200 cm

•
•
•

Koosneb erineva paksusega kahest tekist, mida
saab omavahel liita trukkidega
Teki sisuks on pehmed Wellsleep® kiud ja hea
termoregulatsiooniga viskooskiud
Värskendav Aloe Vera töötlus teki kattes

35,99 €

49,99 €

140 x 200 cm

28,79€

39,99€

55,99 €

106039103

www.dormeo.ee

200 x 200 cm

75,99 €

106039108
Kaupa on piiratud kogustes!

18

Dormeo Aloe Vera
topelttekk

Kaupa on piiratud kogustes!

Sinu õnnelik kodu

-33%

100%

100%

60°C

40°C

350

300

GSM

GSM

Dormeo Fresh tekk

Dormeo Air tekk

•
•

•

•

100% puuvillane kate
Teki sisuks on pehmed Wellsleep® kiud ja
elastsed Memo kiud
Silpure® töötlus teki kattes antibakteriaalseks
kaitseks

140 x 200 cm

200 x 200 cm

65,99 €

85,99 €

35,99 €

65,99 €

106023179

106023178

140 x 200 cm

Teki kate on valmistatud puuvillast ja
looduslikust Tencel® eukalüptipuu
kiust
Teki sisuks on pehmed Wellsleep®
kiud ja Celliant® kiud, mis aitavad
ergutada vereringet ja reguleerib
temperatuuri
AirX võrkkangas teki alumisel poolel
tagab hea hingavuse

•

•

Kaupa on piiratud kogustes!

99,99 €

59,99 €
106006443
200 x 200 cm

139,99 €

89,99 €
106006444

Kaupa on piiratud kogustes!

60°C

60°C

350

300

GSM

GSM

Dormeo Eucalyptus tekk

Dormeo Green Tea tekk

•
•

•

•

Pehmus ja mugavus aastaringselt
Еeki sisuks on naturaalne eukalüptipuust Tencel®
kiud ja hingavad Wellsleep® kiud
AirX võrkkangas teki alumisel poolel tagab hea
hingavuse

•
•

Teki sisuks on pehmed ja hingavad
Wellsleep® kiud
Rahustav rohelise tee töötlus teki kattes
Sobib aastaringseks kasutuseks
140 x 200 cm

29,90€
140 x 200 cm

49,99 €
105922915

200 x 200 cm

65,99 €
Kaupa on piiratud kogustes!

23,99€
106114348
Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067

1919

Kodu
Dormeo Hero
kattemadrats

3

Muudab iga magamisaseme kõige
mugavamks voodiks!

•

•
•
•

2
1

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

alates

99,99€*

49,99€

106159910

Hind suurusele 80x190. Saadaval ka teised suurused.

Spetsiaalne AirX võrkkangas
täiustatud õhuringluse jaoks

1 Pea tsoon – õrn massaaž
2 Puusade tsoon – toetav mugavus
3 Jalgade tsoon – täiustatud hingavus

paksus

4,5 cm

Kaupa on piiratud kogustes!

!

parim

139,99€

106078466
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KÜSIGE
JÄRELMAKSU

IA
OG

AS

Lisagarantii
alates

OCT

PR

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.

ING ®

LO

kõrgus

7 cm

Meie kõige kvaliteetsem kattemadrats!

U VÕITN
ND
HI

UD

Dormeo AIR kattemadrats

AU

Meie

TEHN

O

Sinu õnnelik kodu
MÄ

L U VA H

7 tsooniga Dormeo Renew
Eucalyptus kattemadrats 6 cm

T

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.
• 7 tsooni pakuvad erinevatele kehapiirkondadele
maksimaalset toetust ja ideaalset mugavust
• AirX võrkkangas külgedel loob hingava, värske
ja kuiva magamisaseme
• Libisemiskindel põhi
alates

129,99€

106018451
pestav kate
1 pea ja kael
2 õlad
3 selgroog
4 puusad
5 põlved

paksus

6 jalad
7 jalalabad

2
Kaupa on piiratud kogustes!

AASTAT

Lisagarantii

garantiid

6 cm

“Kui ma panin kattemadratsi endale voodisse, siis
käega katsudes oli kõik tunda, olid sellised erinevad
osakesed nagu ringid ja triibud. Alguses kui ma
voodisse pikali viskasin, siis oli neid kõike tunda,
aga mingi aja pärast ma ei tundnud ja magasin nagu
pehme sameti peal.”
Eve Leppik

Dormeo Memosan
kattemadrats Roll Up
3+2 ja 5+2

Kaupa on piiratud kogustes!

Nüüd saad muuta diivani mugavaks, pehmeks,
tuge pakkuvaks täiuslikuks magamisasemeks,
mis kosutab sind igal ööl ja aitab ärgata värske ja
puhanuna.
• Allpool 3 või 5 cm 3-tsoonilist Ecocell® vahtu
ja pealpool 2 cm mäluvahtu
• CleanEffect® antibakteriaalne töötlus kattes
• Võrkkangas alumisel küljel tagab hea hingavuse
• Mugavad kinnituskrõpsud

40°C

kõrgus

kõrgus

3+2 cm 5+2 cm

alates

100710630

109,99€

2

AASTAT

Lisagarantii

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

garantiid

6 580 067

2121

Kodu

UUS

UUS

Dormeo Gala rätik

Dormeo Gala laualamp

Dormeo Gala rätik on pehme ja hea imavusega.
• Valmistatud 100% puuvillast.
• Naturaalne kangas on väga imav, mis on ka rätiku
tähtsaim omadus.
• Dormeo Gala rätik on saadaval valges värvitoonis.

Modernne Dormeo Gala puutetundlik lamp –
nii lihtne kasutada, lülita sisse ja välja ainult
sõrmepuudutusega.
Lambil on 4 astet:
• Madal (hämar valgus)
• Keskmine (lõõgastav, sobib lugemiseks)
• Ere
• Kustu
19,99 €

5,99 €

15,99€

50 x 140 cm

50 x 100 cm

9,99 €

110012403
Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

110011437

Dormeo Hero teki ja padja
komplekt
Nautige sooja ja hubast voodit aastaringselt meie uue
Hero teki ja padja komplektiga. See garanteerib teile
täiusliku ööune.
• Täiustatud värskendava töötlusega
• Aitab teie kehal taastuda
• Komplekt on elegantset valget värvi ning ääristatud
kaunite satäänist kahekordsete äärispaeltega
erinevates sinistes toonides.
• AirX võrkkangas padja külgedel tagab suurepärase
hingavuse

140 x 200 cm

200 x 200 cm

99,99€

129,99€

49,99€

64,99€

106151135
Kaupa on piiratud kogustes!
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Sinu õnnelik kodu

Dormeo Dream telk
Dormeo Dream telgiga sukeldub Sinu laps
ööseks imelisse fantaasiamaailma.
Telk on varustatud personaalse lugemislambiga ja
tänu plastkäebidemetele saad Sa selle vaid mõne
sekundiga lapse voodi külge paigaldada. Telk sobib
madratsitele laiuses 90 cm kuni 160 cm.
Dream telk on saadaval erinevate värvivalikute ja
mustritega:
• Roheline muinasjutu džungel
• Sinine talvine võlumaa
• Must maagiline universum
• Punane ükssarviku paradiis
Dormeo Dream telgil on kaasas lugemislamp ja kaks
plastkäepidet, mis aitavad seda lihtsalt paigaldada.
Käepidemed on plastist ja painduvad.

aik
Võlup

le

laste

UUS

24,99 €
12,49€
110001323

Kaupa on piiratud kogustes!

Dormeo Warm Hug 3in1
laste padi
Dormeo Warm Hug laste padi
on ideaalne kingitus!
• Universaalne padi, millel on kolm kasutusviisi: käte
soojendaja, padi ja kaela toetav padi.
• Lisaks on padjal armas tikitud nägu.
• Padja kate on pehme ja elastne ning sisuks
Wellsleep® mikrokiud.
Saadaval kahes värvitoonis: sinine ja roosa
Padja mõõt on 28x42 cm

9,99 €
110011527

UUS

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067

2323

Kodu
60°C

UUS

Dormeo Lines
voodipesukomplekt
Dormeo Lines voodipesukomplekt
• Tänu 100% puuvillasele satiinile tundub
see voodipesi katsudes imeliselt pehme.
• Valige oma magamistoale sobiv nelja
erineva ilme hulgast lihtsalt padjapüüri ja
tekikoti erinevaid pooli kombineerides.
• Dormeo voodipesukomplekti Lines on
saadaval rohelist, violetset, halli ja roosat
värvi.

140 x 200 cm

29,99 €

200 x 200 cm

39,99 €
110011439
60°C

UUS

Dormeo Warm Hug
voodipesukomplekt
Dormeo Warm Hug
voodipesukomplekt annab su
magamistoale kauni jõulutunde.
• Valmistatud 100% puuvillast, ühelt
poolt kaunite valgete lumehelvestega
ja teiselt poolt ühevärviline.
• Kombineeri värve ja mustreid.
• Warm Hug voodipesukomplekt on
saadavalt kahes värvitoonis: sinine
ja hall

140 x 200 cm

29,99 €

200 x 200 cm

39,99 €
110011506
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Sinu õnnelik kodu

Dormeo Warm
Hug laste
voodipesukomplekt

60°C

UUS

Dormeo Warm Hug laste
voodipesukomplekt on lihtne ja lõbus.
• Valmistatud 100% puuvillast, ühel poolt
armsad valged pilved ning teiselt poolt
ühevärviline – vali 4 erinevat disaini ühes
voodipesukomplektis.
• Saadaval kahes värvitoonis: roosa ja
sinine

140 x 200 cm

24,99 €
19,99€
110011444

Dormeo Gala
voodipesukomplekt
Dormeo Gala voodipesukomplekt on
ülimalt pehme ja mugav andes sulle
suurepärase ööune!
Kaunid Oxford stiilis padjapüüri ääred ja
ühevärviline tekikott loovad lihtsa kuid
elegantse välimuse.
• Voodipesu on erakordselt pehme ning
annab magamistoale särava välimuse.
• See voodipesukomplekt sisaldab
voodilina, mis sobitub voodipesu
värviga: sinine, punane ja valge.
• Valmistatud 100% puuvillasatiinist.

60°C

UUS

140 x 200 cm

49,99 €

200 x 200 cm

59,99 €
110011557

6 580 067

2525

Kodu

Dormeo Fantasia
hommikumantel
Fantasia hommikumantel on
100% puuvillane, 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
Saadaval suurustes:
S, M ja L

29,99 €
110006537

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
Suurus 50x70 cm

14,99 €
8,99€
110008669
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Sinu õnnelik kodu

Dormeo Fantasia vannikardin
Ülimalt kvaliteetne ja vastupidav kardin, mis lisab trendikat stiili igale
vannitoale. Kiire puhastus niiske lapi ja veega hoiab vannikardina
hallitusest ja bakteritest puhtana.
Kaasas on 12 plastikkonksu.
Saadaval kahes värvitoonis: beež ja türkiissinine

180 x 180 cm
9,99 €
7,98€
110002596

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

50 x 100 cm
5,99 €
3,59€

70 x 140 cm
9,99 €
5,59€
110006539

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
Suurus 38x49 cm

9,99 €
110009377

6 580 067

2727

Kodu
Handy Lux
patareidega
LED-valgusti

reidega
Trendikad pata
LED-lambid!

14,99€*

Click

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.

Garaaž

Kapp

Kämping

Pidu

8,99€

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

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

-50%

19,99 €
9,99 €
15,99€
Kaupa on piiratud kogustes!

106105753

Stairs’n Go Cart käru-kott

29,99 €

-25%

106151597
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T

T

39,99€

TASU

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
A! KANDEKOT

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

Shark

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

ne
Väga liht
a!
puhastad

14,99 €
7,49€

Kaupa on piiratud kogustes!

110001569

Magic Tracks sild

Magic tracks lift
ks
Trac
agic
M
.9
u
lk
v
Tut
ega
kumis
k
a
p
jõulu

14,99 €
7,49€
106161533

14,99 €
Kaupa on piiratud kogustes!

Magic Tracks ristmik

14,99 €
7,49€
106154280

7,49€
106154281

Kaupa on piiratud kogustes!

Magic Tracks auto pööraja

14,99 €
Kaupa on piiratud kogustes!

7,49€
106154282

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Kodu

Puhastab efektiivselt ja
tagab loomulikku puhtust,
neutraliseerides halvad lõhnad
ja nende tekkepõhjused.

Ei sisalda fosfaate, kloori ja
muid ohtlike keemilisi ühendeid.
Probiootikumid taastavad
naturaalset mikrobioloogilist
tasakaalu, luues inimsõbraliku
mikrofloora. Looduslik kaitsekiht,
mis kaitseb patogeensete
bakterite eest.

Pesuvahend
1500 ml
105949312

Universaalne
puhastusvahend
500 ml
103894929

Vannitoa
puhastaja
500 ml
103894930

Nõudepesuvahend
500 ml
103894928

14,99 €

4,99 €

5,99 €

2,99 €

5,99 €

5,99 €

8,99€

2,99€

3,59€

1,79€

3,59€

3,59€

Sensual Lift trimmivad püksid

Põrandapuhastusvahend
900 ml
103894931

WC
puhastusvahend
750 ml
103894926

Kaupa on piiratud kogustes!

Revolutsioonilised trimmivad püksid, mis annavad hetkega täisulikumad,
ümaramad ja volüümikamad tuharad.
Võid neid kanda nii teksapükste, dressipükste,
lühikeste pükste kui ka seelikuga.
Valmistatud spetsiaalsest
mikrofiiber materjalist mis laseb
pükstel hingata ning laseb sul neid
kanda kogu päeva ka riietuse all.

Enne

Saadaval suurustes: S ja M
Pärast

29,99€
14,99€
105973736

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

110008894
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-15€
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E

EN

24,99 €

SIS

39,99 €

+ AKSESSUAARID

VÄ
RV

ER

Komplekti kuulub:
• Paint Racer maalrirull
• kitsas rullik
• nurgakujuline värvipadi
• alus
• mõõtetops
• kasutusjuhend

I KONTE

IN

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

aval
Saad rist!
emb
dets

Shark

39,98 €

19,99 €
106140005

osta 1

SAA 2
Kaupa on piiratud kogustes!

Pest Repeller
kahjuritõrjeseade
Pest Repeller on uue põlvkonna
kahjuritõrjeseade, mis aitab sul tõhusalt
vabaneda soovimatutest asukatest oma kodus.
• Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes.
• On hooldusvaba – lihtsalt ühendage vooluvõrku
ja kõik.
• Katab kuni 230-ruutmeetrise ala.
• On keskkonnasõbralik ja ülimalt tõhus.

k asuta
i
e
i
g
Pe ale e mik aale!
se e k
29,99€
14,99€
105932872

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Kodu
Rovus riideauruti

Kaupa on piiratud kogustes!

Rovus rõivaauritil on 4 erinevat
kasutusvõimalust. Tänu erinevatele
seadistustele on seda võimalik kasutada:
1. Triikraud/riideauruti
2. Desinfitseerija
3. Õhuniisutaja
4. Näoauruti
Selline toode on vajalik igas majapidamises.
Rovus rõivaauritil on 3 erinevat lisaotsikut:
• Lisaotsik näonaha aurutamiseks
• Lisaotsik õhu niisutamiseks
• Riidehari

Puhta auru
võimsus!

Lisagarantii

2

1.

AASTAT

garantiid

24,99 €
110008417

2 seaded,

Võimsus 800W

2.

3.

4.

Kaupa on piiratud kogustes!

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

-50%

Lisagarantii

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

79,99€
39,99€
39,99€
106130488
Kaupa on piiratud kogustes!
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2

AASTAT

garantiid

Sinu õnnelik kodu

Rovus alarmsüsteem

5+5

tk
komplektis!

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.

19,99 €

12,99 €

Rovus AA ja AAA patareide
AA
AAA
komplekt
Kaupa on piiratud kogustes!

9,99€

9,99€

106152619

106156123

Kaupa on piiratud kogustes!

Rovus patareide
laadimiskomplekt
Kaupa on piiratud kogustes!

19,99€

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

9,99 €
5,99€
106150821

AINULT

Riided näevad välja
nagu uued
Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067

3333

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.

Puhta auru võimsus!

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

•

3 in 1:

Põranda puhastamine

Käsiaurutamine

2

AASTAT

Mugav
käsiauruti!

garantiid

Aknade pesemine

-50€

Lisagarantii

199,99 €
149,99 €
106099510

Komplektis on aknade puhastamis otsik
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Kaupa on piiratud kogustes!

Sinu õnnelik kodu

Rovus Tsunami
veefiltriga
tolmuimeja

Ülimalt puhas ja
tolmuvaba kodu!

Juhtmevaba vertikaalne
2in1 tolmuimeja, millel on
patenteeritud veefiltriga
tehnoloogia.
• Veefilter suleb endasse tolmu, prahi,
loomakarvad ja allergeenid.
• Sobib kõikidele pealispindadele
• Mootoriga põrandahari
• Võimas mootor 18–voldise
taaslaetava liitiumioonakuga
tööajaga kuni 40 minutit.

Käsitolmuimeja raskesti
ligipääsetavate kohtade
puhastamiseks

5-TASANDILINE
FILTREERIMISSÜSTEM:
1. Veefilter
2. Aktiivsöefilter
(neutraliseerib halvad
lõhnad)
3. Võrgufilter
4. HEPA filter
5. Vahufilter

289,99€
189,99€
159,99€

Pöörlev hari

Vee filtreerimise
tehnoloogia

SÄÄSTA

100€

Rovus Bluepower
universaalsed puhastuslapid
Rovus Bluepower universaalsed puhastuslapid
on valmistatud kõrgekvaliteedilisest mikrokiust
ja on väga hea imavusega.
Komplektis on 4 mikrokiust lappi:
• aknapesulapp
• tolmulapp
• poleerimislapp
• lapp kõikide pindade puhastamiseks

Kaupa on piiratud kogustes!

UUS

9,99€
4,99€
106064734

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067

3535

Kodu
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

võib
paigutada
seinale

89,99 €
69,99€

-20€

44,99€

Lisagarantii

2

AASTAT

garantiid

106133188

Kuivatage riideid
kiiremini!

Kokkupanduna on
ainult 8 cm lai

Kaupa on piiratud kogustes!

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
• Võimsus: 200 W

Rihmad hoiavad
riidekuivati
kokkupanduna

2

AASTAT

garantiid
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129,99 €
99,99 €
Lisagarantii

-30€

77,99€
106066643
Kaupa on piiratud kogustes!

dest
sti

i

Sinu õnnelik kodu

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

Vali 4 värvi vahel!

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

29,99 €
14,99€
106147538

Roosa

Valge

Roheline

Kaupa on piiratud kogustes!

Lilla

Pese

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

Pihustamine ja pesemine

Aknade pesemine

Kaupa on piiratud kogustes!

39,99 €
19,99€

106142388

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

Lisa vett

Pihusta

Korista

Pese aknaid

6 580 067

3737

Tervis, ilu ja sport
Allergia leevendaja

Wellneo Sonic
elektriline
hambahari

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

Proovige paremat hambahooldust
hambaharjaga Wellneo® Sonic.
• Oma 20 000 võnkega ühes minutis
on see hambahari palju tõhusam
tavalistest hambaharjadest
• Harja sisemised harjased on
tugevamad, võimaldades
hammaste pinda tõhusalt
puhastada
2
min välimised harjased on
• Ning
pehmemad, olles õrnemad igemete
vastu

Kliiniliselt tõestatud Meditsiini seade Ei mingeid
allergiaprobleeme enam!

Ei m in g e id e n a m !
b le e m e
a ll e r g ia p r o

30 s

2 MINUTES
AUTO-TIMER

2 min

SÄÄSTA

2 INTENSIIVSUST:
• Kõrge30efektiivne
puhastus
SECONDS INTERVAL
• Õrn massaažipuhastus
PAUSE REMINDING

29,99 €

30 s

2 min

KVALITEET
30 s

9,99 €

66%
Kaupa on piiratud kogustes!

MINUTINE
22 MINUTES
BATTERY OPERATED
TAIMER
AUTO-TIMER

106065729

TYNEX
NAILON
30
SECONDS
INTERVAL
IPX6 WATERPROOF
HARJAKESED
PAUSE
REMINDING

Wellneo 5in1 Pro
veekindel kätejalgadehoolduskomplekt

DYNAMIC
CLEANING BY
SONIC-TEHNOLOOGIA
BATTERY OPERATED
SONIC
TECHNOLOGYPUHASTUS
DÜNAAMILINE

Seadmes Wellneo 5in1 Beauty Pro Wet & Dry on
korraga viis tarvikut:
• nahapaksendite eemaldi
• epilaator
• raseerija
• karvakärpija
• küünte poleerija

Kõvemad
Pehmemad
harjad
WATERPROOF
TYNEX®
NYLON BRISTLES
harjadIPX6
QUALITY

DYNAMIC CLEANING BY
ANTI-SLIP HANDLE
SONIC TECHNOLOGY

TYNEX® NYLON BRISTLES
QUALITY

ANTI-SLIP HANDLE

KINGITUS
6 vahetuspead

39,99€
19,99€
110002937
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29,99€
106074585

Kaupa on piiratud kogustes!

eks.

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
ENNE

75%
SÄÄSTA

PÄRAST

39,99 €

9,99 €

Kaupa on piiratud kogustes!

106160989

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.

enne

Siidiselt pehmed jalad!

Ideaalsed tulemused
nii märja kui kuiva
nahaga.

pärast

50%
29,99 €

SÄÄSTA

14,99 €
106125172
Kaupa on piiratud kogustes!

Küünehooldusrullik Rullik eriti karedale nahale

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

6 580 067
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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

19,99 €

-20%

15,99 €
106167351

imatud
Eemaldage soov
valutult!
ja
lt
na
õr
ad
karv

Valutu

Hüalogeenne 18K
kullatud ülaosa

Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Tweeze
Premium Epilaator

D
AOVA
K
d
a
v
s
r
Näoka i 5. nädalak
n
u
k

Kingitus

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

19,99€
106103922

Kaupa on piiratud kogustes!
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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
Kahepoolsete Saksa roostevabast terasest
teradega saate raseerida üles- või allasuunas
mikrotäpsusega ning äärmiselt paindlik pöörlev
peaosa järgib teie näo kontuure ja tagab iga kord
täiusliku tulemuse.

29,99 €
17,99€
106160783
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.
79,99 €

49,99 €
106156720

-30€
UUS
Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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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:

-80€

Lisagarantii

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

179,99 €
99,99 €

2

garantiid

Lisagarantii

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

2

89,99€

AASTAT

AASTAT

garantiid

106080409
Kaupa on piiratud kogustes!

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.

Juhtpaneel

-30%
149,99 €

Kaupa on piiratud kogustes!
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104,99 €
106106057

Wellneo 4in1 kompressioon
teraapiline masseerija

UUS

Wellneo 4in1 kompressioon teraapiline masseerija on
mitmeotstarbeline. See täidab mitu erinevat funktiooni:
• Parandab venoosset ja lümfisüsteemi verevoolu
• Aitab paistes jalgu
• Parandab vereringet
• Vaigistab valu
• Teeb rahustava jalamassaaži
• Teeb kompressiooni teraapiat
Maseerijal on 3 erinevat tugevusastet ning samuti see
lülitub automaatselt välja 15 minuti pärast.
Komplektis kaasas on geelpadjad sooja- ja
külmateraapiaks.

Lisagarantii

2

AASTAT

garantiid

KOMPLEKT

-100€

GEELPADJAKESED

199,99 €
99,99€
106106548

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.
Võid valida 10 programmi vahel, asetades 4 elektroodipatja
ka teistele kehaosadele, näiteks:
• õlad
• selg
• talje
• liigesed
• käed

Lisagarantii

39,99 €
29,99 €
23,99€
106080403

Suurus: S/M
Kaupa on piiratud kogustes!

-25% 2

AASTAT

garantiid

6 580 067
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Gymbit käsivarte
treeningvahend
Gymbit käsivarte treeningvahend on unikaalne
treeningvahend.
Sellel on ainulaadne dünaamiliselt liikuv takistuslint koos
kolme erineva tekistuslindiga, mis aitavad teil kiiresti oma
käsivarsi pinguldada, vormida ja nende toonust tõsta.
Selle uuendusliku tugevdava vahendi abil saate treenida
nelja erinevat lihasrühma:
• triitsepsid,
• biitsepsid,
• õlalihased,
• rinna- ja selja ülaosa lihased

UUS

24,99 €

2

AASTAT

garantiid

Gymbit 6ABS kõhulihaste
vormija
6ABS SHAPER stimuleerib sinu lihasied muutes
need tugevamaks, vastupidavamaks ja toonituks.
Uue generatsiooni tehnoloogia – piisab vaid 20 minutist
päevas.

14,99€
110001329
Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit kõhulihaste vormija
geelpadjakesed
Kõhulihaste vormija geelpadjakesed on
disainitud spetsiaalselt kõhulihaste vormijale.
Geelpadjakesi on soovitatav asendada iga 30-40
treeningu tagajärjel.

UUS

7,99 €
29,99 €
106049428
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Kaupa on piiratud kogustes!

6,39€
106049429

AINULT

Kaupa on piiratud kogustes!

Gymbit Maxi-Glider 360
trenažöör
Trenažöör Gymbit Maxi-Glider 360 pakub
traditsioonilise elliptilise trenažööri treeningu ja
jõutreeningu kombinatsiooni ning samas säästab
maksimaalselt teie liigeseid.
Kokkupandav disain, teisaldatav hoidik ja digitaalne
ekraan – kõik, mida vajate mugavaks treeninguks kodus.
Tänu neljale raskusastmele sobib see nii algajatele kui ka
tõelistele spordientusiastidele.
Digitaalne ekraan näitab:
• Põletatud kaloreid
• Treeningu kestust
• Südame löögisagedust
• Tehtud liuglemiste arvu
• Liuglemiskiirust

199,99 €
159,99 €

-40€

UUS

Lisagarantii

2

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

AASTAT

garantiid

Kaupa on piiratud kogustes!

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.

osta 1

SAA 2
Saadaval suurused:
S-5XL
59,98 €

29,99 €

106105760

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Wellneo Vitamiin D3 Weekly
toidulisand

Wellneo Collagen&Bone
health toidulisand

Kümnest Balti riikide elanikust üheksa
kannatab D-vitamiini puuduse käes.
Päevasest D-vitamiinivajadusest saame
toidust katta vaid 20%.
• 100% looduslik
• GMO-vaba
• Kunstlike magusaineteta
• Kunstlike värvaineteta
• Imendub lihtsalt ja kiiresti
• Valmistatud Norras

Kollageen on keha alustala.
Kollageen on peamine valk, mis tagab keha elastsuse
ja aitab taastada: nahka, kõõluseid, liigeseid, kõhrkude
ja luid.
• 100% looduslik
• Suhkruvaba
• Imendub lihtsalt ja kiiresti
• Ainulaadne tehnoloogia
• Valmistatud Norras

19,99 €

19,99 €

110010252

110010250

UUS

UUS
Kaupa on piiratud kogustes!

Kaupa on piiratud kogustes!

Wellneo Paratizex toidulisand
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on maailmas
sooleparasiitidega nakatunud kuni 3,5 miljardit inimest, kellest suurem
osa on lapsed.
Sageli ei pruugi parasiidinakkus üldse ilmneda, kuid hilisemas faasis võib
muuhulgas täheldada näiteks järgmisi sümptomeid:
tursed, peavalu, liiges- ja lihasvalu, kõhupuhitus, halb hingeõhk,
kõhuvalu, vedelikupeetus, kõhulahtisus, toidutundlikkus,
kõhukinnisus, allergiad, väljaheite ebameeldiv lõhn, magusaisu,
ärritunud sool, segaduse tunne, väsimus, kõrvetised, iiveldus
ParatizEx sisaldab 60 kapslit ühe kuu pikkuseks ravikuuriks –
tarvitamine ühe kuu jooksul on vajalik, et lõpetada parasiitide
elutsükkel.
ParatizEx sisaldab ainulaadset segu 9 ürdi ja taime
ekstraktidest, mida on Aasias, Euroopas, Ameerikas, Indias
ja Hiinas traditsiooniliselt kasutatud parasiitide organismist
eemaldamiseks ja seedeelundkonna tervise toetamiseks.

UUS

21,99 €
17,59€
110010248
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Ilu

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

e

3
Vaalige

ahel!
värvi v
119,99 €
35,99 €

UUS -70%

106137660

Kaupa on piiratud kogustes!

Laura Amatti
päikeseprillid
Prillid on kaunistatud stiilse
liblikakujulise Laura Amatti logoga,
andes neile glamuurse ja elegantse
välimuse.
Laura Amatti prillidel on palju eeliseid:
• need kaitsevad teie silmi kahjulike päikeseja ultraviolettkiirte eest
• Laura Amatti prilliklaasid on polariseeritud
• prilliraam on tehtud kvaliteetsest plastikust
• sobivat igat tüüpi näole

-15€

29,99 €
14,99 €

14,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

106166781

6 580 067
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Jalatsid ja vaba aeg
Walkmaxx Black Fit
jalatsid

a
ad ig
Sobiv sega!
riietu

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.

Lihtne jalga
panna

Veniv pealmine
materjal kohaneb
iga jalakujuga

-50%
Laiem tald tagab
suurema stabiilsuse
RO

+25%
laiem

MÜ

Kaupa on piiratud kogustes!

Vana mudel

Walkmaxx Comfort
sussid

Uus mudel

-20%
24,99 €

www.walkmaxx.ee

D ÜL MAA
E

Walkmaxx Comfort
sussid

IL

-20%
24,99 €

19,99 €

19,99 €

110003308
Suurused: 36-46

110003308
Suurused: 36-42

Kaupa on piiratud kogustes!
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DU
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Suurused: 36-46

A

POPULAARSEM
M

29,99 €
105644287

KUI 1.00
EM
0.
HK

0
00

59,99 €

Kaupa on piiratud kogustes!

Walkmaxx Comfort
poolsaapad

Walkmaxx Comfort
vabaajajalatsid
•
•
•

•
•
•
•

Samm on loomulikum
ja rüht parem;
Jaotavad keharaskuse
ühtlasemalt, tekib tunne, nagu
kõnniksite paljajalu;
Tugevdab jalalihaseid,
kui sa kõnnid või seisad.

SÄÄSTA

Sobivad sügishooajal kandmiseks
Mugav tõmbelukk
Mäluvahust sisetald lisab mugavust
Mugavus ja stiil käsikäes

-20%

50%

49,99 €

59,99 €

39,99 €

29,99 €
106098149
Suurused: 36-46

110003250
Suurused: 36-42

Kaupa on piiratud kogustes!

Walkmaxx Pure naiste
tänavakingad
•
•
•
•
•

Kaupa on piiratud kogustes!

Walkmaxx Pure meeste
tänavakingad

Igapäevased kingad sobivad
ka erilisteks üritusteks
Sametise ja läikiva pealmise
materjali kooslus
Mugav kanna pehmendus
Antibakteriaalne töötlus
Hingavus

•

•
•
•

-20%

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

-20%

49,99 €
39,99 €
110008362
Suurused: 36-42
Kaupa on piiratud kogustes!

49,99 €
39,99 €
110003256
Suurused: 40-46
Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Köök
-10€

29,99€

19,99 €
106153206

y
Delimano Jo
Veekeetja
-10€

Delimano
Joy
Elektriline
keedupott

y pöörleva
Delimano Jo ikser
nõuga käsim

-10€
49,99€

39,99 €
106153207

Mahlapress
y
Delimano Jo

Lisagarantii

44,99 €
34,99 €
106153023

y
Delimano Jo õi
ipra- v
Elektriline P i
Soolavesk

50

-33%

9,99 €
106156145

y
Delimano Jo
Võileivagrill
49,99€

39,99 €

-10€

129,99 €

34,99€

99,99 €

24,99 €

www.delimano.ee

JOY

14,99 €

oy
Delimano J
Köögikaal

106156437

köögis

Kaupa on piiratud kogustes!

106153195

-30€

Rõõm
igas

106153208

-10€

Kus kõik head toidud alguse saavad

Joy saumikser

UUS

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

-10€

Kaks ühes!

49,99 €
39,99 €
24,99€

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

106147526

Täienda oma komplekti veelgi:
Lisaotsik hakkija koos
kausiga

9,99€
106147529

Smuutipudel

9,99€
106147532
Saadaolevad värvid: oranž,
sinine, roheline

Kaupa on piiratud kogustes!

Purustage

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

24,99€

19,99 €
12,49€
106156802

Vahustage

-20%

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

Hakkige

Säilitage

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Köök
Delimano Brava Extreme
teritaja + 3 nuga
Delimano noateritaja Brava Extreme on ohutu,
kiire, tõhus ja mugav.
Selle abil hoiate kõik oma noad ideaalselt
teravana,sh hambulise servaga leivanoad
ja paljud muud, nagu:
•
•
•
•
•

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

19,99 €
9,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

105944019

Delimano Brava 3in1
koorija

UUS

Delimano Brava 3in1 koorija on
kvaliteetne ja mitmekülgne.
Kolm eriti teravat roostevabast terasest tera
aitavad hõlpsalt erinevaid puu- ja köögivilju
koorida:
• tavaline kõva köögivilja koorija
• hambuline puuvilja koorija
• peente ribade tera (suvikõrvitsa ja
porgandite jaoks)

9,99 €

4,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

106155004

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

Kurna

14,99 €

2 TK
Fritüüri

Auruta

7,99€
106028976
Serveeri

Kaupa on piiratud kogustes!
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Kus kõik head toidud alguse saavad

Delimano Brava
vaakumkaaned

Sobivad igale
pinnale

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

14,99 €

9,99 €

Lihtsaim viis toidu
säilitamiseks!

106146756

Hermaatiline
vaakumtihend!

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Brava Nicer Dicer hakkija
Ideaalsed kuubikud saavad valmis kiiremini, kui
lihtsalt noaga lõigates
•
•
•

ideaalsed, neljas erinevas suuruses kuubikud:
alates 0,5x0,5cm kuni 3x3cm
valmistatud kõrgkvaliteetsest roostevabast
terasest ja vastupidavast plastikust
tohib pesta nõudepesumasinas

Müügihitt

19,99€
15,99€

Säästa aega!

Kaupa on piiratud kogustes!

106114820
PAKEND SISALDAB: läbipaistev kogumisnõu 800ml, nupuga lõikur, mida on lihtne puhastada, lõiketerad

Delimano Brava 5in1
tsitrusepress
Brava 5-in-1 tsitrusepress on
mitmekülgne ja väga praktiline maitsvate
jookide valmistamiseks.
Sellel seadmel on viis kasutamisviisi:
• mahlapress
• viilutaja
• šeiker
• spiraallõikur
• riiv
Kõik selle tarvikud mahuvad mõõdunõusse, et
see lihtsalt hoiule panna. Lihtne puhastada ja
tohib pesta nõudepesumasinas.

14,99 €

UUS
Mahlapress

Šeiker

Riiv

Kaupa on piiratud kogustes!

110002623

6 580 067
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Köök
Delimano Brava 3in1 riiv
Delimano Brava Riiv muudab riivimise ja viilutamise
lihtsaks ja ohutuks.
Sellel lihtsalt kasutataval töövahendil on kaasas:
• üks viilutamistarvik
• üks suurem riivimistarvik
• üks väiksem riivimistarvik
KOGU KOMPLEKT

9,99 €
4,99€

UUS

Kaupa on piiratud kogustes!

110002620

Delimano Brava neljaosaline
lõikelauakomplekt

UUS

Brava neljaosaline lõikelauakomplekt on hoolikalt
kujundatud, et vähendada erinevat liiki toiduainete
ristsaastumise ohtu.
Lõikelauad on nelja värvi:
• violetne toore liha
• sinine mereandide
• roheline köögivilja
• kollane keedetud toiduainete jaoks

24,99 €
14,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

106158698

Delimano Brava riiv
Delimano Brava multiriiv on väike ja lihtne
käsiriiv teie kööki.
• Selle abil saab toiduaineid kiiresti viilutada,
riivida või peenteks ribadeks lõigata.
• Riivi põhjal on iminapp, mis hoiab riivi
kasutamise ajal kindlalt paigal.
• Sellega saab tõeliselt kiiresti ja lihtsalt riivida
juustu pitsa jaoks, õunu koogi
küpsetamiseks jms.
• Saab peenestada pähkleid vaid mõne
sekundiga ja palju muud.

19,99 €
110008658
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UUS

Stabiilsust tagav
iminapp

Kaupa on piiratud kogustes!

Turvalukku
nupp

Kus kõik head toidud alguse saavad

Redmond elektriline
šašlõkivalmistaja
Elektriline šašlõkivalmistaja Redmond muutub
asendamatuks kulinaarsete soovide täitmise vahendiks.
Šašlõkivalmistaja on varustatud:
• ühtlaseks küpsemiseks vajaliku läbimõeldud varraste
pöörlemissüsteemiga
• kukkumiseohutuse tagamiseks vajaliku automaatse
väljalülitamise süsteemiga
• ergonoomilise käepidemega

Lisagarantii

2

AASTAT

Rasvakogumise
alused

garantiid

69,99 €

Kaupa on piiratud kogustes!

102481285

Redmond SkyKettle nutitelefonist
juhitav veekeetja
Uusim teedrajav nutitehnika näidis, mida saab innovaatilise
tehnoloogia „Ready for Sky“ abil kaugjuhtida.
Nutikat veekeetjat SkyKettle saab juhtida mugava
ja intuitiivselt arusaadava mobiilirakendusega R4S mistahes
maailmanurgast.
• SkyKettle säilitab valitud temperatuuri kuni 12 tundi
• 5 režiimi võimaldavad leida ideaalse temperatuuri
lemmikteesordist tee keetmiseks ning lastetoidu
valmistamiseks (40 °C, 55 °C, 70 °C, 85 °C, 95 °C, 100 °C)

114,99 €
89,99 €

-25€

Lisagarantii

110022527

2

AASTAT

garantiid

Saab juhtida
mobiilirakendusega

Kaupa on piiratud kogustes!

Redmond multiköök
Ainulaadne uue põlvkonna 40
toiduvalmistamisprogrammiga pliit – see on
Redmond multiköök!
Redmond multikööki suured eelised:
• kausi mahutavus 5 l
• keraamiline kõrbemisevastane kauss
• LED ekraan
• 13 automaatset programmi
• funktsioon “Masterchief Lite” - võimalus ise
valida toiduvalmistamise aega ja temperatuuri

Kaupa on piiratud kogustes!

Lisagarantii

2

AASTAT

garantiid

199,99 €
149,99 €
106078578

6 580 067
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Köök
Delimano Copper Crisper
küpsetuskorv
Delimano Copper Crisper küpsetuskorv on võrratu
fritüür, mida saab kasutada praeahjus!
Ainulaadne tõstetud kinnivõtmatu alus laseb kuuma õhu
läbi, et see saaks liikuda igast küljest ümber toidu, muutes
selle ümberringi täiuslikult krõbedaks ja pruuniks.
Küpseta Copper Crisper küpsetuskorvis:
• krõbe kana
• peekon
• mozzarella pulgad
• küpsised

UUS

19,99 €
11,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

106099425

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

d igale
Täiuslik töövahen
kööki!
e
kokale ja igass

• Äärmiselt vastupidav
• Selle täppislihvitud lõikeserv muudab
noa kuni 40% teravamaks, kui
tavalised kahe kaldservaga noad
• Sobib ideaalselt igat tüüpi lõikamiseks
• Libisemiskindel käepide

19,90€ AINULT
110001277

Teral olev
perforatsioon väldib
toiduviilude noa külge
kleepumist

Delimano Utile Pro
Tsitrusepress
Selle käsitsemine on lihtne: surud kergelt mahlapressi
osa allapoole ning see töötab sujuvalt ja vaikselt,
äratamata hommikul tervet maja.

29,99 €

Värske mahl
sekunditega!

14,99 €
14,99€
106081084
Kaupa on piiratud kogustes!
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Kaupa on piiratud kogustes!

-15€

Kus kõik head toidud alguse saavad

Legend on tagasi!
3
6
1
4

2
5
1

Pott
24cm, 26cm, 28cm

5

29,99€

alates

Praepann

6

19,99€

Pannkoogipann
24cm

4

Kaas
20cm, 24cm, 28cm
alates

9,99€

106153422

106152629

3

16cm
106152627

20cm, 24cm, 28cm
alates

Kastmepott
17,99€

106152631

2

7

7

Küpsetusvorm
40x25cm

24,99€

34,99€

106152628

106153018

Ümmargune
Küpsetusvorm
24cm, 28cm
alates

Mittenakkuv

Kriimustuskindel

kõikidele
pliitidele

lihtsasti
pestav

masinpestav

Valmistatud
Hispaanias

24,99€

106152635

Mulle meeldib CopperLuxi
praepanni juures see, et see
läheb kiiresti kuumaks. See on
toitude praadimisel hästi oluline.
See püsib kaua soe, sul läheb
toidu valmistamisele vähem
elektrit ning toit saab kiiremini
valmis ... Mulle meeldib see, et
ma vajadusel saaksin seal peal
metallist spaatliga südamerahuga
segada ilma, et ma peaksin
muretsema, et pannile sellest
midagi halba tekiks.
Pille Petersoo „Nami-Nami
retseptikogu“

6 580 067
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Köök
Delimano Delimano
pannkoogipann “101 retsept”
Spetsiaalse pannkoogipanni abil saate valmistada mitut
erinevat laadi pannkooke!
Spetsiaalse pannkoogipanni abil saate valmistada
mitut erinevat laadi pannkooke!
Kolmekihilise külgevõtmatu töötlusega pannilt libistate pannkoogid
lihtsalt taldrikule ning oma kriimustuskindla materjali tõttu on see
täiuslik pannkoogipann igasse kööki.
Saadaval 3 erinevat värvi pannkoogipanne:
• kirsipunane
• karamelliarva
• hõbedane

SAA

UUS

15,99 €
7,99€

Kaupa on piiratud kogustes!

106170687

Delimano Stone Legend
praepann
Pann, mille koostismaterjaliks on
legendaarneemail, teras ja Quantanium
paris kivi sisemine kate.
Pann on kauakestav, nakkumatu pinnaga,
kriismustuskindel ning vajab vaid tilgakest õli.
Delimano Stone legend praepannil on pehme
tundega käepide. Pann sobib ka induktsioon
pliidil kasutamiseks.

KIVI
EFEKT

28 cm

29,99€
14,99€
106047485

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano Stone Forte
praepann
Kuulsad Delimano Stone Forte Professional potid ja
pannid on disainitud ja valmistatud Itaalias.
• Ei sisalda raskemetalle ega niklit.
• Sobivad induktsioonpliitidele.
• Võib pesta nõudepesumasinas.
• Täiendav kiviefektiga kiht lisab pannile vastupidavust
• On vastupidav rasvadele ja kõrge suhkrusisaldusega
toiduainete suhtes
• Saadaval 20, 24 ja 28 cm läbimõõdus
alates

25,99€

alates

12,99€

104887243
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Kaupa on piiratud kogustes!

Kus kõik head toidud alguse saavad

Delimano Pro
kiirsoojendiga kraan

SAAB KASUTADA:
köögis

Delimano Instant digitaalse kiirsoojendiga kraan on
veesoojendus süsteem, mis pakub sooja vett koheseltsäästad aega, energiat ja vett, kuna eraldi boilerit vee
soojendamiseks pole vaja.
• Säästab vett- veetoru on lühike ja vesi soojeneb
voolates
• Säästab energiat – ei ole vaja mingit
eelsoojendamist * Materjal: Pastik, metall
• Kõrgus (kraanikausi äärest kraani kumeruse tipini):
36 cm* Laius: 15 cm* Vee võimsus: 1.5 - 2l/min
• Kraani diameeter: 30 mm

keldris
remondi ajal
treileris
suvilas

gav
ja mu s!
e
n
t
e
Lih utamis
kas

UUS
Lisagarantii

2

AASTAT

garantiid

59,99 €
47,99€
110008660

Kaupa on piiratud kogustes!

Delimano 18in1 Multikeetja
Delimano 18in Multikeetja on kõik mida vajad tervisliku rahuldust pakkuva eine
valmistamiseks – üks kompaktne, energiasäästlik ja lihtsalt kasutatav masin.
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!

69,99 €
34,99€
105973384

Lisagarantii

2

AASTAT

garantiid

Kaupa on piiratud kogustes!

6 580 067
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Köök
Delimano Brava Spiralizer
köögivilja spagetimasin
Delimano Brava Spiralizer aitab valmistada
puu- ja köögivilju palju meeldivamal viisil.
Rohkelt kaloreid sisaldavate
süsivesikute ja rasvarikaste
pastaroogade asemel
valmistage tervislikumat
köögiviljapastat.

29,99 €
105927879

Kaupa on piiratud kogustes!

Puuviljameister
Brava Fruit Factory
Delimano Brava Fruit
Factory on kena
disainiga ja hästi
läbimõeldud terviklik
komplekt puuviljatoitude
ja suupistete
valmistamiseks.
Suurepärane praktiline
komplekt sisaldab
tarvikuid, mis täidavad
kümmet erinevat
funktsiooni
Terviklik ja stiilne
komplekt, mida on lihtne
hoiule panna ja kaasa
võtta. Ideaalne lahendus,
kuidas valmistada
lihtsasti suupisteid
ja muuta elustiil
tervislikumaks

24,99€
12,49€
106064730
Kaupa on piiratud kogustes!
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garantija

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.

Elektritooted

Kattemadratsid

Trenažöörid

Mootoris ilmnevad vigastused

Vigastatud kate

Valed detailid

Teised mehhaanilised tooted

On kaotanud oma esialgse vormi

Mitte töötavad rattad

Tooted, mille juurde on võimalik soetada lisagarantiid on märgitud
Lisagarantii
ikooniga. Rohkem informatsiooni on võimalik saada helistades
numbril 6 580 067.

Lisagarantii kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud
eesmärgil koduses majapidamises (mitte tööstuslikul otstarbel). Lisagarantii alla ei
kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku
väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mille on põhjustanud
kasutamisjuhiste eiramine. Lisagarantii ei laiene kahjudele, mis on tekkinu
transportimisel, toote vääral kasutamisel, instruktsioonide eiramisest, toote kehvast
hooldamisest ja toote kasutamisest selleks mitte ettenähtud eesmärgil. Samuti
ei kuulu garantii alla tooteregulaarsest kasutamisest tulenev detailide normaalne
kulumine ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead
(kriimustused jms).

6 580 067
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Avasta midagi uut!

Uutele
Kingitus liikmetele
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.

24,99€

uutele
liikmetele 00,00 €

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
hguorht dilaV
81/50

HTIMS eiraM
meM
.oN drac pihsreb
9043938946

Ära unusta küsida
Exclusive Club5* liitumise kohta
hguorht dilaV
81/50

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

HTIMS eiraM
.oN drac pihsrebmeM
9043938946

www.topshop.ee/club5

www.club5.ee
6 580 067

Rohkem kui 1

500 000 õnnelikku klubiliiget

Kuidas osta?

Interneti teel
www.topshop.ee

Telli telefoni teel:
6 580 067

Külasta meie poode!
Tallinn

Tartu

Pärnu

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

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

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

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

Narva

Rakvere

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

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

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

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

Pakume koostöös Koduliising AS-ga oma klientidele järelmaksu võimalust.
LIISI tingimustega tutvu kodulehel www.liisi.ee
Uuri lisa meie klienditeenindaja käest telefonil
6 580 067
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 €.

www.topshop.ee

6 580 067
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Ära maga maha...
SÄ ÄSTA

25€

COPPERLUX
OVAALNE
KÜPSETUSVORM
Loo sellel aastal
Jõulumaagiat CopperLuxi
ovaalse ahjuvormiga.

KINGITUS!
Aroominupuga kuumakindel kaas ja Maxxstar nuga.
Vaata lk. 5

-50%

2IN1 JALGADE
SOOJENDAJA
Massaaž ja soojusteraapia valulikele jalgadele.
Vali kahe intevsiivsuse vahel, koos või ilma
soojenduseta. Lihtsalt istu, lõõgastu ja naudi!

Massaaži ja soojusteraapia
lahendus kogu kehale!
Vaata lk. 11

6 580 067

www.topshop.ee

Poed

Naudi paremat ostmisviisi!
Avasta midagi uut!

Shark

