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suvi
Dormeo
Roll Up Supreme
kattemadrats

UUS

STORM VAC
varstolmuimeja

-40%

ainult

50%
SÄÄSTA

47,99€!

Vaata lk. 51

Tavahind 79,99€

Stone Legend
Copperlux Dry Cooker
pann

Kampaania kehtib kuni 2.06.2019

Vaata lk. 37
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www.topshop.ee

6 580 064

Pakkumised kehtivad kuni: 18.08.2019

Kallis klient!

Saabumas on kõ
ige kaunim
aastaaeg – suvi!
Suvi on aeg, milla
l tunneme ennast
muretult ja naud
ime igat hetke, mi
da veedame
oma lähedasteg
a värskes õhus.
Meie kevad-suvis
es kataloogis on
palju huvitavaid
pakkumisi. Näite
ks, 4. leheküljel
on meie uus De
Stone Legend Co
limano
pperLUX Dry Co
oker pann ja
retsept, mida sa
ab kohe panni pe
al järgi proovida
Lehekülgedel 16
.
-19 on Walkmax
x jalatsite uus
kollektsioon.
Soovime pöörata
tähelepanu ka ke
vadpuhastuse
suurkampaania
le, mis on 36-43
lehekülgedel, ku
leiate palju erine
s
vaid koristustarvik
ute pakkumisi.
Soovime teile pä
ikeselist ja meele
olukat suve!

Valeriya

Sisukord
Köök

4

Delimano Adriano
Ultimate komplekt

UUS

lk. 6

Jalatsid ja vaba aeg

16

Walkmaxx Comfort
vabajajalatsid

50%
SÄÄSTA

Trükiprojekti
juhataja

lk. 17
Tervis, ilu ja sport
Club 5* liikmetele fikseeritud kauba
kohaletoomistasu 6,99€*

Fikseeritud
hinnaga

Biofeedbac

TRANSPORT

-10€

*V.a. voodid ja tellimused üle 100 kg.

?

Üldised küsimused
Teil on küsimus? Vajate lisainfot?
Helistage: 6 580 064

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

Kuidas osta?
Interneti teel www.topshop.ee
Telli telefoni teel: 6

580 064

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.

20

lk. 21
Majapidamine

30

Storm
varstolmuimeja

UUS
40%
SÄÄSTA

lk. 37
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1 Leia kataloogist kraapekaart.

Kraabi
ja leia oma võit!

t!

%

-15%

-10
%

-20

4 lihtsat sammu,
et võita endale soodustust:

a loosira
a om
tas
rut

Ke
e

-30

%

-15%

2 Kraabi kaardilt kaitsekiht, et näha oma
soodustust.

3 Piilu kataloogi ja vaata, mis tooted on sinu
soodustusega ära märgitud. Osta tooteid
eksklusiivse soodustusega!

4 Helista 6 580 064 ja ütle oma kood,
mille leiad välja kraabitud soodustuse alt.

Hinna selgitus koos
eksklusiivse soodustusega:
tavahinnad

90,00€

Hind pärast
eksklusiivset
soodustust

60,00€ 30%
75,00€

Tooteid on piiratud kogustes!
Soodushinnad kehtivad kuni kaupa jätkub!

Club 5* maksumus

6 580 064
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Köök
Küpseta

KINGITUS
kuumakindel
kaas

KINGITUS

Auruta

Gratineeri

itse
Suurepärane ma
!
ga
õli
ainult tilga

Stone Legend Copperlux Dry Cooker pann
Ø 26 cm

Lisa Stone Legend Copperlux sarjale, mis seob endas
legendaarse Thermowell tehnoloogia ja ajatu disaini.
•

39,99 €

Ideaalne küpsetamiseks, pruunistamiseks aurutamiseks ja
praadimiseks
Thermowell tehnoloogia paneb kuuma auru ringlema, et
kõik küpseks ühtlaselt
Vähem õli, vähem kaloreid
Kasuta pliidil või ahjus, käepide on eemaldatav

•
•
•

29,99 €
110016740
KASUTA AHJUS

INDUKTSIOON

KRIIMUSTUSTELE
VASTUPIDAV

MITTENAKKUV

KANAKOIVAD
JUURVILJADEGA
KOOSTISOSAD
• 4 kanakoiba
• pool sidrunit
• majoraan
• soola ja pipart
• marinaadiks oliivõli
• erinevad juurviljad (suvikõrvits,
paprika, mais, punane sibul)

4

www.delimano.ee

VALMISTAMINE
• Valmista marinaad: oliivõli, poole sidruni
mahl, pipar ja värskelt hakitud majoraan.
Pane kanakoivad marinaadi ja hoia külmkapis
vähemalt tund aega.
• Võta kanakoivad marinaadist ja kuivata
majapidamispaberiga
• Pane kanakoivad pannile ja küpseta kuldpruuniks.
Lisa juurviljad ja küpseta kaane all 20 minutit.

Kus kõik head toidud alguse saavad

PARIMAD OMADUSED
Kvaliteetsed potid kiiremaks ja tervislikumaks toiduvalmistamiseks. Delimano Stone Legend
Copperlux potid on valmistatud parimatest materjalidest. Lisatud vaseosakesed soojenevad
kiiresti ja küpsetamiseks kulub vähem energiat.

Stone Legend Copperlux
Mittenakkuv

kõikidele
pliitidele

Kriimustuskindel

lihtsasti
pestav

masinpestav

4
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4 Kaaned

1 Potid

Ø 20 cm, 24 cm, 26 cm, 28 cm

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

Saab kasutada ahjus!

alates 29,99 €

2 Ümarad küpsetusvormid

alates 9,99 €

5 Kastrul

Ø 24 cm, 26 cm, 28 cm

Saab kasutada ahjus!

Saab kasutada ahjus!
Ø 16 cm

alates 24,99 €

3 Praepannid

19,99 €
6 Küpsetusvorm

Ø 20 cm, 24 cm, 28 cm

40 x 25 cm

alates 19,99 €

Saab kasutada ahjus!

34,99 €

7 Kandiline küpsetusvorm
27 x 27 cm

Saab kasutada ahjus!

6 580 064

44,99 €

5

Köök
7 erinevat kööginõud

ADRIANO'S
kööginõude
komplekt

Erakordne kvaliteet
Professionaalsed
tulemused

• Kaalult kerged ja äärmiselt vastupidavad kööginõud.
• Kuumus jaotub ühtlaselt - ei teki „hot spot’e“ ehk toit küpseb
ühtlaselt.
• Sobib kõikidele pliiditüüpidele, ka induktsioonile*.
• Võib kasutada metallist köögiriistu – spaatleid, kulpi jne.

Titaan- ja
teemantosakesed

Aroominupuga
kaas

Komplekti kuulub: praepann 24 cm, ovaalne
vorm 6 L, aroominupuga kaas, kõrge servaga
praepann 26 cm, pott 20 cm, kaas 20 cm,
ümmargune küpsetusvorm 26 cm.

199,99 €

110003836
*Välja arvatud ovaalne küpsetusvorm.

Delimano Stone Forte praepann
Kuulsad Delimano Stone Forte Professional
potid ja pannid on disainitud ja valmistatud
Itaalias.
• Ei sisalda raskemetalle ega niklit.
• Täiendav kiviefektiga kiht lisab pannile
vastupidavust
• Saadaval suurustes 20, 24 ja 28 cm
alates 25,99 €

104887243

6

alates 15,59 €

40%

www.delimano.ee

KRIIMUSTUSKINDEL

LIHTNE
PESTA

NAKKUMATU

Delimano Copper Crisper
küpsetuskorv
Delimano Copper Crisper küpsetuskorv on
võrratu fritüür, mida saab kasutada praeahjus!
Küpseta Copper Crisper küpsetuskorvis:
• krõbedat kana • mozzarella pulgakesi
• peekonit
• küpsiseid

19,99 € 13,99 € 30%

106099425

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

Lisagarantii

-50€

Lisagarantii

-28€

199,99 €
149,99 €
110022526

Delimano 18in1
Multikeetja
Delimano 18in Multikeetja on kõik,
mida vajad tervisliku ja rahuldust
pakkuva eine valmistamiseks –
üks kompaktne, energiasäästlik ja
lihtsalt kasutatav masin.
17 vaikefunktsiooni, lisaks 1 seatav ehk
isetegemise funktsioon. See praktiline
seade 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
köögiviljatoitude valmistamiseks
• küpsetab leiba ja pitsat
ja veel palju muud!

69,99 €
41,99 €
105973384

6 580 064
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Köök
Nutribullet
•
•
•
•
•

Tsükloniline töö ja patenditud
ekstraktorterad
Kergesti puhastatav
Väike ja kompaktne – mahub
igale köögikapile
20 000 pööret minutis
600W

Koostis:

Lisagarantii
võimalus

-40€

99,99 €

59,99 €
104532995

Nutribulleti
tarvikute komplekt
Komplektis on 2 piluga kaant
topside kaasavõtmiseks,
2 sangaga madalat topsi,
1 purustustera.

29,99 €
104735656

8

www.delimano.ee

Detox kokteil

• 1 peotäis spinatit
• 1 peotäis piparmünti
• 1 peotäis peterselli
• 1 väike sidrun
• ½ kurki
• 1 seller
• 1,5 cm ingverit
• 3 jääkuubikut
• vesi

Toitev ja värskendav kokteil. Seda saab juua
nii hommikul kui ka söögikordade vahel.

Kus kõik head toidud alguse saavad

Milline NUTRIBULLET purustaja on sinu jaoks õige?

PRO

900 SERIES

Tervislik toitumine tuleb
Sinuga kaasa kõikjale

Võimas abiline
kogenud kasutajale

Oma klassi parim
toitainete eraldaja.
Püreesta ja kuumuta.

MIDA ROHKEM PÖÖRDEID MINUTIS. SEDA PAREMA NUTRIBLASTI TEKSTUURI
SAAVUTAD VÄHEMA AJAGA

20 000

25 000

30 000

600 W

900 W

1700 W

Mis on kaasas?

Mis on kaasas?

Mis on kaasas?

12 OSALINE

9 OSALINE

RPM

RPM

RPM

10 osaline

Mootoripesa

0,7l tops

Mootoripesa

0,9l tops

Mootoripesa

852 ml tops,
kogumahutavus 1l

Ekstraktor tera

Freesimis tera

Ekstraktor tera

Kaas joogi
kaasavõtmiseks

Ekstraktor tera

Kuumakindel kaas

511 ml tops koos
külge keeratava
sanga ja
joomisrõngaga

511 ml sangaga
tops ja külge
keeratav
joomisrõngas

511 ml tops koos
külge keeratava
sanga ja
joomisrõngaga

1 värskelt
sälitamise kaas

1000 ml tops,
kogumahutavus 1,4l

Joomisrõngas,
värskelt
sälitamise kaas

2 värskelt
sälitamis kaant

Mitybos patarimų
knyga (anglų k.)

Retseptidega
kasutusjuhend inglise keelne

Toitumisnõuandedinglise keelne

1l Souperblast tops, 2
osalise kaanega

Kasutusjuhendeesti
ja vene keeles

129,99 €

Retseptidega
kasutusjuhend inglise keelne

149,99 €

109,99 €

129,99 €

100896055

104730157

249,99 €

199,99 €

105885554

6 580 064
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Köök
Veekeetja

-10€

29,99€

-10€

Elektriline
keedupott

Lisagarantii

Rõõm
igas
köögis

44,99 €

JOY

34,99 €

19,99 €

106153023

106153206

Kaupa on piiratud kogustes!

Pöörleva
ikser
nõuga käsim

Jäätisemasin

Piprae
n
i
l
i
r
Elekt
veski
a
l
o
o
S
või

-25%

-10€
49,99€

39,99 €
106153207

39,99€

29,99 €
106161534

Võileivagrill

Mahlapress
49,99€

39,99 €
106153195

Köögikaal
-30€

-10€

129,99 €

34,99€

99,99 €

24,99 €

106156437

106153208
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-33%
14,99 €
9,99 €
106156145

-10€

V

Kus kõik head toidud alguse saavad

Rõõm igas köögis koos Delimano Joy sarjaga!
Delimano Joy saumikseri
komplekt

VÕIM SAM

Delimano Joy saumikseri komplekt on ainus,
mida toiduvalmistamiseks vajad! See on
saumikser, hakkija ja käsimikser – kõik ühes!
• Püreesta ja sega otse potis
• 600W mootor
• Muudetav kiirus ja turbo fukntsioon
• Suur kaanega kauss
• Kaanega mõõduanum

SÄÄSTA

50%
49,99 €

24,99 €
110016393
Komplektis on: 600W mootoriosa, hakkija, saumikseri
otsik, vispel, suur kaanega kauss, kaanega mõõduanum.

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 on roostevabast terasest
• Libisemiskindel põhi ohutuks
kasutamiseks

KIIREM
HAKKIMINE
KOOS
DELIMANOGA

24,99€

14,99 € 40%

106156802

Komplektis on: mootori osa, 600ml anum,
hakkimisotsik segamisotsik, vahustamisotsik.

6 580 064
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Köök

Delimano Brava kokkupandav
nõuderest
See on ideaalne väikese köögi, aiamaja või
haagissuvila jaoks ning kui valmistate harva
toitu ja tahate oma minimalistliku köögi
puhtana hoida.
Kokkupandav nõuderest on
muudetava kõrgusega (11,5–5,5 cm). 19,99 €

Delimano Brava Küpsetuskorv
Tänu Delimano Brava küpsetuskorvi
ainulaadsele kärpidemete süsteemile võib korvi
kasutada kas omaette või koos teiste nõudega.

2 TK

11,99 € 40%

8,99 € 40%

110016544

-10€

14,99 €
106028976

-20%

250ml

Säästke kuni

60%
kohta

350ml

540ml

800ml

1200ml

Delimano Brava neljaosaline
lõikelauakomplekt
Brava neljaosaline lõikelauakomplekt on
hoolikalt kujundatud, et vähendada erinevat
liiki toiduainete ristsaastumise ohtu.

24,99 €

Delimano Brava Säilituskarbid
Äärmiselt mugavad ja kokkupandavad
säilituskarbidon tõelised pilgupüüdjad.

24,99 €

14,99€

19,99€

106158698

106099425
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Kus kõik head toidud alguse saavad

KINGITUS!

Delimano Brava Extreme teritaja
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 €
105944019

Delimano Brava Spiralizer
köögivilja spagetimasin
Delimano Brava Spiralizer aitab valmistada
puu- ja köögivilju palju meeldivamal viisil.

29,99 € 17,99 € 40%

105927879

Turvalukku
nupp

Stabiilsust tagav
iminapp

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
19,99€
• tohib pesta nõudepesumasinas

106114820

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.

29,99 € 20,99 € 30%

110008658

6 580 064
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Köök
Delimano Utile Pro munakeetja
Täiuslikult valminud munad - täpselt nii nagu
sina neid tahad!
Delimano Utile Egg Masteril on eemaldatav rest,
millele mahub kuni 7 muna, mille võib keeta
kõvaks või pehmeks. Samuti on see ka väike
auruti, millel on lisatarvikud, mis võimaldavad
lihtsasti ja korralikult valmistada mitte ainult
mune – vaid ka köögivilju, riisi ja muid teravilju!

Kvaliteetset

materjalist kaas

Rest 2 muna

valmistamiseks
Alus omlettide

valmistamiseks ja
aurutamiseks

Rest 7 munade
valmistamiseks
Kaitse

ülekuumenemise
eest!

Automaatne väljalülitumine aitab
mune alati täiuslikult keeta!

29,99 €
17,99 €
106064600

40%

Lisagarantii

Rasvakogumise
alused

Nicer Dicer Quick hakkija
Selle hakkija abil hakid kergesti oma lemmik
puu- ja juurvilju.
Komplektis on:
• paksude viilude tera,
• õhukeste viilude tera, mida saab kasutada ka
pulgakeste lõikamiseks,
• ideaalne tera sektorite lõikamiseks
• anum koos õhukindla kaanega

2 TK

39,99 €
110024431
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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
69,99 €
• ergonoomilise käepidemega
102481285

Kus kõik head toidud alguse saavad
Saab kasutada:

Miks valida INSTANT või INSTANT DIGITAL
PRO kraani?
Vee soojendamisel boileriga seisab vesi boileris pikemat aega.
Delimano kiirsoojendiga kraan töötab ilma eelsoojenduseta.
Kraan soojendab voolava vee hetkega. Lihtne ja nutikas
lahendus.

köögis

remondi ajal

keldris

treileris

suvilas

Lisagarantii
võimalus

Lisagarantii
võimalus

Delimano
kiirsoojendiga
kraan
•
•
•
•

Soojendab vee 60
kraadini
Reguleeritav temperatuur
Lihtne paigaldus
Soojendab vett vaid
mõne hetkega

Delimano Pro
kiirsoojendiga
kraan
Soojenduse
reguleerimise süsteem

Võimsus: 3 KW

59,99 €
102367595

Delimano kiirsoojengiga kraan
säästab vett, energiat ja aega.
Paigalda see valamule, lülita
elektrivõrku ja kuum vesi
hakkabki jooksma!

•
•
•
•

Kaasaegne disain
Lihtne lugeda digitaalse
ekraani, parema
temperatuuri kontrolliks
Soojendab vett mõne
sekundiga
Säästab vett, energiat
ning aega

Kraani on lihtne
pöörata

Võimsus: 3,3 KW

Iga kraaniga saad
kingituseks Delimano
Brava kokkupandava
nõuderesti!

59,99 €
110008660

KINGITUS!

KINGITUS!

väärtusega 19,99€

6 580 064
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Jalatsid ja vaba aeg

AVUS
MUG ERITUD
NTE
GARA

avad?
Stiilsed või mug
mat?
õle
m
e
Miks mitt

-20%

Jalutus-

käikudeks
linnas

Comfort baleriinad
Naudi mugavust ja tunne
ennast suurepäraselt. Uute
baleriinadega garanteerime
ideaalset sobivust,
unustamatut mugavust ja
täiuslikku hingavust.
• Originaalne ümar tald aktiveerib
lihased, vähendab koormust
liigestele ja parandab rühti.
• Kannapehmendus summutab
kõndides tekkivaid põrutusi
• Mäluvahust sisetald muudab
sammu pehmeks
• Perforeeritud materjal kohaneb
iga jalakujuga ja võimaldab
jalgadel hingada
• Ideaalsed jalatsid kuumadeks
suvepäevadeks ja tööle
kandmiseks

49,99 €
39,99 €
110017548
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MÄLUVAHT

www.walkmaxx.ee

Sära ja tunne vabalt
Kas saab olla midagi paremat, kui päikeselise
ilmaga ümbruse avastamine? Naudi igat
oma sammu, muretult ja pingevabalt, pannes
jalga šikid baleriinad, mis on pikkadeks
jalutuskäikudeks loodud! Suurepäraseks
jalatsiks muudab neid nutikas konstruktsioon,
hingavad materjalid ja atraktiivne disain.

AVUS
MUG ERITUD
NTE
GARA

JULGE
OLLA
ERILINE!
Walkmaxx Comfort vabaajajalatsid

Naudi mugavust ja tegevusi, mida armastad, uutes Comfort
vabaajajalatsites. Jalatsite kergus ja trendikas disain kingivad
liikumisvabadust iga uue sammuga.
• Originaalne ümar tald leevendab liigestele tekkivat survet
• Spetsiaalne EVA-materjalist kannapehmendus summutab põrutusi võimaldades
jääda pikalt aktiivseks ja vältida väsinud jalgade tunnet
• Pehme äär ennetab villide teket

4 uut värvi

50%
SÄÄSTA

49,99 €

24,99 €
110017882

6 580 064
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Jalatsid ja vaba aeg
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.

Lihtne jalga
panna

a
ad ig
Sobiv sega!
riietu

Veniv pealmine
materjal kohaneb
iga jalakujuga

Laiem tald tagab
suurema stabiilsuse
MUGAVUS
ITUD
GARANTEER

-50%
+25%
laiem

59,99 €
29,99 €
110003377
Suurused: 36-46
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Vana mudel

Uus mudel

Walkmaxx Pure sandaalid
Tee samm suvele vastu uute Walkmaxx
sandaalidega! Trendikamad ja mugavamad
kui kunagi varem!
• Nahast sisetald laseb jalal hingada,
antibakteriaalne töötlus kaitseb jalga.
• Uus laiem tald tagab parema stabiilsuse
ja leevendab survepunkte
• Ümar tald leevendab põrutusi ja muudab
sammu kergeks
• Antibakteriaalne töötlus ennetab halbade
lõhnade teket

GENUINE
LEATHER

Uued värvid:

UUS
Naudi igat
suvehetke!

Naistele

Meestel

• ANTIB

AK

T I B A KT E

RI
KT E R I A ALN

E

110017608
Suurused: 36-46

BA

24,99 €

TI

•

AN

ANTI
BAKTERIAALNE

AALNE • A
N

49,99 €

NE

RI

SÄÄSTA

AL

TE

50%

A

Veniv materjal ja
reguleeritav kinnitus
s
ideaalseks sobivusek

Nahast sisetald

6 580 064
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Ergono

omiline

Wellneo kogu keha massažiseade

!
disain

Lõdvestab valusaid kukla- ja õlalihaseid ning
vabastab stressist jõulise shiatsu massaažiga!
• Jäljendab tugevat lihasmassaaži
• Masseerib kaela ja õlgu samal ajal
• Kaks ühes teraapia: Soojendamine ja lihasmassaaž
• Intensiivne lihasmassaaž
• Juhtmevaba ja laetav
• Sobib kasutamiseks ka alaseljal, jalgadel,
jalalabadel ja kätel

UUS

129,99 €
110014739

Lisagarantii

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

Wellneo 3 in 1
jalamassaažiseade
Nüüd on võimalik valida, millist teraapiat
sooviksid ise kasutada: shiatsu teraapiat,
soojusteraapiat, punktmassaaži,
õhuteraapiat
Peamine kate on tehtud nahast, sisest materjali
saab eemaldada ja pesta.

Juhtpaneel

-30%

149,99 €
104,99 €
106106057

Wellneo 3D kogu keha
massaažiseade
Massaažiotsakud on varustatud
soojendusfunktsiooniga ja intensiivse shiatsu
massaaži ning kiirgava soojuse kombinatsioon
muudab massaaži veelgi tõhusamaks ja
lõõgastavamaks.
Lisaks on seadmel soojusteraapia ja sõtkumise
funktsioonid.

Lisagarantii

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

199,99 €
119,99 € 40%

106080409

20

www.wellneo.ee

te
nistus
Teie u aaž !
mass

Lisagarantii

UUS

Wellneo Shiatsu 3in1
massaažiseade
Sellel seadmel on 4 shiatsu massaaži
otsa ja 2 kerge koputava massaaži otsa,
et masseerida suuremat ala sinu seljal
üheaegselt – suurendada massaaži
intensiivsust!
Istu seadmele, pane see tööle ja vali sobiv
massaaž puldil. Kui sa oled valinud sobiva režiimi,
lõdvestu ja lase ennast masseerida. Pärast 15
minutit programm lõpeb ja seda lülitab ennast
välja.
Seade pakub kõike, millest oskad unistada:
• Soojendus
• Kerge koputus
• Vibratsioon
• Massaaž ühele piirkonnale
• Sõtkuv massaaž

169,99 €
110003220

-10€

Biofeedbac
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.

“Ma kannan seda töö
juures igapäevaselt,
kannan seda siis, kui
tunnen, et seljal on vaja
lisatoetust.”

Vera
kõnekeskuse müügiagent

Vöö pikkus 56-140 cm

29,99 €

19,99 €
106142812

6 580 064
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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

19,99€

11,99 € 40%

106103922

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

pärast

29,99 €
17,99 € 40%

106125172
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Küünehooldusrullik Rullik eriti karedale nahale

www.wellneo.ee

Siidiselt pehmed jalad!

Ideaalsed tulemused
nii märja kui kuiva
nahaga.

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

sutada
del.
atorid

Wellneo Triple Action epilaator
ja kannakoorija

Sile nahk
nädalateks!

Kõik veatu naha heaks:

Epilaator
•
•
•
•

Kannakoorija

Raseerija

Veelgi tõhusam
Liikuv otsik kohandub ideaalselt kõigi kehakumerustega
Integreeritud LED-valgustus aitab saavutada laitmatud tulemused
Taaslaetav - töötab kuni 35 minutit

ad

-25€
Topeltrullikuga
kannakoorimisotsik

Kahekordse
pintsettidearvuga
epileerimisotsik

Komplekti kuulub: 1x põhiseade, 1x epileerimisotsik,
1x raseerimisotsik, 1x kannakoorimisotsik, 1x adapter,
1x hari, 1x hoiustamistasku.

Raseerimisotsik

59,99 €

34,99 €
110013361

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 €
15,99 €

-20%

106167351

imatud
Eemaldage soov
valutult!
ja
karvad õrnalt

Valutu

Hüalogeenne 18K
kullatud ülaosa

6 580 064
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Wellneo
Soolainhalaator 2in1
Soovituslik inimestele kellel
on probleeme hingamisega,
kes põevad astmat või
bronhiiti ja suitsetajatele on
Soolainhalaator suurepärane
odavam ja mugavam
lahendus kui soolakambrid.
• Valmistatud meditsiiniliselt
sertifitseeritud plastikust
• Hügieeniline suu-kaudselt
hingamiseks inhalaatori kate
• Ninakaudseks kasutamiseks
lisaotsik
• Väike ja ergonoomiline disain

Kaks
ühes

ugav!

e ja m
Väik

29,99 €
17,99 € 40%
105899713

Wellneo Futzuki tsooniteraapia
massaažimatt jalgadele

Wellneo Step Pedi
elektriline jalaviil

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.

Sobib ideaalselt nendele, kes ei soovi
käia pediküüris.
• Pehmed ja siledad jalad peale ühte
kasutuskorda
• Lihtne puhastada

800
Üle 2 kti!
pun
surve

ENNE

14,99 €
10,49 € 30%

106170057
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Eelised:
• Automaatne
• Pole vaja kasutada käsi
• Kogumisnõuga
• Veekindel

39,99 €
23,99 € 40%
106160989

PÄRAST

UUS
Lisagarantii

Wellneo 2in1 Foot Spa jalavann
Wellneo 2in1 Foot Spa on disainitud sinu jalgade
eest hoolt kandma!
Pealt masseerib sinu jalgu õrn veejuga, jalataldu
masseerivad erinevad rullikud. Jalavanni mahuvad kuni
35cm pikkused jalalabad ja vesi vannis on kuni 25cm
kõrgusel, et kas sinu pahkluud oleksid vee sees.
• 2 erinevat automaatset massaažirullikut
• Soojendus
• Pärast kasutamist on lihtne vesi välja lasta
• Suur ekraan, millelt saad valida meelepärase režiimi

119,99 €
83,99 € 30%

110014740

Komplekt

Dr. Levine’s magnetiline
põlveside
Side toetab pőlve ja vähendab
kederluule osutatavat pinget.
1. Aseta põlveside vahetult põlvekedra
alla, nii et nool osutaks üles. Sideme
mustriga pool olgu naha vastas.
Veendu, et sideme ülemine osa oleks
täpselt põlvekedra all.
2. Ära tõmba sidet liiga pingule.
3. Aja sideme peenem ots läbi
metallrõnga. Tõmba side jala vastu ja
kinnita ots.
4. Ära kanna sidet puhkamise ajal ja
eemalda see ka magamise ajaks.

Displei

2=1

et!

ping
ndavad

Vähe
14,99 €
I0335

6 580 064
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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)

UUS
-60€

249,99 €

199,99 €
189,99 €
106158082

Enne

Pärast

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

Wellneo Energizer jalgade
masseerija
Väsinud, paistes ja rasked jalad on minevik!
Wellneo jalgade masseerijaga saad oma jalgade eest
hoolitseda isegi siis, kui sul ei ole võimalik olla aktiivne.
• Tugev vibreeriv massaaž
• Akupressuur massaaž
• Mugav pult
• 2 automaatset programmi
• Programmide pikkus on 10 minutit
• Muudetav kiirus
• Eemaldatav ja pestav kummist kate

UUS
SÄÄSTA

20%
29,99 €

23,99 €
106049428
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129,99 €
110017083

e.

Wellneo Vitamiin D3 Weekly
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

UUS

Mida D-vitamiin meile annab?
• Parandab immuunsüsteemi
• Kasulik luudele, lihastele ja hammastele
• Aitab kaasa kaltsiumi ja fosfori imendumisele
• Toetab vere normaalset kaltsiumisisaldust

19,99 €
110010252

TASUTA

Uutele liikmetele

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 €
15,39 € 30%

110010248

6 580 064
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Mood

75%
SÄÄSTA

Laura Amatti kõrvarõngaste
komplekt

Laura Amatti Freedom kaelakee
ja käevõru komplekt

Kas sulle meeldiks kanda iga päev erinevaid kõrvarõngaid?
Laura Amatti kõrvarõngaste komplektiga saad valida 575
erineva disaini vahel.
• Kombineeri erineva kuju ja suurusega detaile, et näha
iga päev vastupandamatu välja!
• Komplekti kuulub 5 paari kõrvarõngaid, mille detaile on
võimalik omavahel kombineerida.
• Kõrvarõngad on pakitud kotikese sisse.

Laura Amatti Freedom kaelakee ja käevõru komplekti
kaunistab liblikas.
• Kaelakee pikkus on reguleeritav 50 kuni 58 cm.
• Kogu komplekt on pakitud kotikese sisse.

UUS

UUS
17,99 € 40%
24,99 €

99,99 €

24,99 €
106122861

110000061

Laura Amatti kleepuv rinnahoidja
Laura Amatti kleepuv rinnahoidja on ideaalne rinnahoidja igaks
elujuhtumiks.
Ilma õlapaelteta kleepuv push-up-rinnahoidja sobib iga riietusega.
Rinnahoidja keskel on paelad, millega saab luua endale sobiva push-up
efekti.
• Sobib iga riietusega
8,99 € 40%
• Toetab ja vormib
• Lisab suurendavad efekti
14,99 €
• Õmblusteta
106158005
• Kuni 50 kasutuskorda

UUS

28

www.topshop.ee

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

Täienda oma komplekt!

-70%
Stiilne ja trendikas
komplekt!

99,99 €
29,99 €
106137660

6 580 064
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Kodu

Shadazzle puhastuspasta

Sani Sticks
torupuhastusvahend

Puhasta oma kodu ilma kemikaalideta
100% loodusliku biolaguneva
puhastusvahendi abil!
• Eemaldab mustust, roostet ja lubjakivi.
• See toimib hästi raskelt eemaldatavale
kinnikõrbenud mustusele praeahjus.
• Emaldab ka püsiva markeri jäljed põrandalt.

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
Pakkis on 24.

k

s tük
lt ük
u
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kuus

39,98 €

Eukalüpti lõhnaga

2=1

Kaal: 300 g
49,98 €

19,99 €

24,99 €

106140005

110008695

UUS 2=1

BIOTOS – naturaalsete koostisosade ja
probiootikumidega puhastusvahendid
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

14,99 €
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Universaalne
puhastusvahend
500 ml
103894929

4,99 €

Vannitoa
puhastaja
500 ml
103894930

5,99 €

Nõudepesuvahend
500 ml
103894928

Põrandapuhastusvahend
900 ml
103894931

2,99 €

5,99 €

WC
puhastusvahend
750 ml
103894926

5,99 €

Tornadica käsikultivaator

Tornadica Mini

Eemaldage umbrohi ja harige aeda neliühes käsikultivaatoriga Top Shop Tornadica,
mis asendab kõblast, hangu, labidat ja
umbrohueemaldajat.
• Spiraalharud tungivad igat tüüpi pinnasesse
• Kaalub vaid 2,4 kg
• Saab valida 3 kõrgusastme vahel vahemikus
(85-103 cm)

Top Shop Tornadica väike käsikultivaator
sobib ideaalselt aiatöödeks aastaringselt,
säästes samas teie aega, raha ja selga!
• Kaalub vaid 0,7 kg
• Saab valida 3 kõrgusastme vahel vahemikus
(89-98 cm)

Shark

40%

Nüük ka
mini versioonis!

SÄÄSTA

Ergonoomiline disain!

UUS

49,99 €

29,99 €

19,99 €

106165972

110024319

Pest Reject Pro
kahjuritõrjeseade
Jätke jäädavalt hüvasti sitikatesatikate, tüütute näriliste ja kärbestega!
Eelmistest mudelitest 50% tugevam
Tekitab tugevaid ultraheli- ja magnetlaineid,
mis mõjuvad otseselt kahjurite
närvisüsteemile, ajades nad teie kodust välja
Kemikaalivaba lahendus, mis hoiab teie kodu
kahjurite eest iga päev ja ööpäevaringselt.

19,99 € 11,99 € 40%

110007926

6 580 064
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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.

A

B

C

D

E

F

G

H

70
S

75

M

80
85

L

90
95

XL

100

2XL

105
110

3XL

29,99 €

115
120

17,99 € 40%

4XL

125
130

5XL

106105760
Saadaval suurused:
S-5XL

Zoom Vision suurendusprillid
Zoom Visioni suurendustehnoloogia muudab
kõik 160% suuremaks ja selgemaks!
Sellevastupidavad optilise kvaliteediga läätsed
garanteerivad, et teil ei jää enam midagi märkamata.
• Paindlik ja kerge universaalraam
• Libisemisvastane ninatugi
• Sobib paljudeks erinevateks otstarveteks

19,99 €
106105753
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Paint Racer
maalritarvikute komplekt

Shark

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

E

EN

24,99 €

-15€

SIS

39,99 €

+ AKSESSUAARID

VÄ
RV

ER

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

I KONTE

IN

110008894
Kaupa on piiratud kogustes!

Light Zapper putukapüüdja
Vabanege tülikatest putukatest
putukatõrjevahendiga Light Zapper!
See kaks-ühes elektriline putukatõrjevahend tapab
tõhusalt lendavad putukad kohe kokkupuutel.
• See on elektriline
• Seda on väga lihtne paigaldada
• See ei sisalda kahjulikke kemikaale
Kasutage seda sise- või välitingimustes ja nautige kuni
8000 tundi kaitset sääskede ja muude putukate eest.

29,99 €
17,99 € 40%

106151478

i
tund
8000 set!
kait

6 580 064
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UUS

Top Shop Bionic Force aiavoolik
Top Shop Bionic Force aiavoolik on kerge, vastupidav ja paindlik.
Saladus peitub selle uudse ehitusega tugevas ja vastupidavas sisemises
kummivoolikus, mille läbimõõt suureneb, kui vesi hakkab jooksma. Voolik on
ümbritsetud tugevdatud polüesterkattega, mis muudab Top Shop Bionic Force
aiavooliku purunematuks.
Voolikut on mugav hoiustada, see ei võta palju ruumi.
• Kerge ja vastupidav
• Ei võta palju ruumi
49,99 €
• Purunemiskindel
• Pikkus 22,5 meetrit
34,99 € 30%

Top Shop Bionic
Force aiavooliku
otsik
9,99 €
110033127

110025054

HD polariseerivad
päikeseprillid
HD Polariseeritud
päikeseprillide puhul
ei ole tegemist tavaliste
päikeseprillidega.
Komplekti kuuluvad:
• päikeseprillid polarized hd must
• päikeseprillid polarized hd pruun
• 2 x spetsiaalsest materjalist
puhastuslapid
• 2 x tugevast plastikust karp

Tagurpidi kokkupandav
vihmavari Flip Brella

29,99 €
17,99 € 40%

105996540
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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.
19,99 €
Saadaval sinise ja musta
värvi.
11,99 € 40%
106118323

Fast Sew käsiõmblusmasin
Fast Sew Käsiõmblusmasina abil
saad teha, mida normaalsuuruses
õmblusmasinaga!
• Käsiõmblusmasin on kerge ja nii väike, et
mahub peopessa
• Seda on väga kerge liigutada, et saaksid
enda või laste riietele kujundeid või mustreid
õmmelda.
• See on kompaktne ja meisterdamiseks
käepärane.
• Komplektis on kaasas lisanõel, niidistaja,
niidipool ja spindli jätk.
• Töötab 4 AA patareiga

SÄÄSTA
UUS 20
%

Igasugune kangas

Shark

Särgid

Laudlinad

24,99 €

19,99 €
110033154

Mosquito Stop
putukavõrk
Magnetitega putukavõrk - lihtne ja
tõhus kaitse lendavate putukate
eest!
• Kiire ja lihtne paigaldus - pole vaja
liimida ega puurida, ei kahjusta
aknaid
• Täielikult seadistatav - sobib igas
mõõdus akendele
• 100% tõhus lahendus
• Avatud aknad igal ajal, päeval või
öösel

Click

magnetitega

pole vala
puurida

Sobib akendele kuni 130x150

14,99€

8,99 € 40%

110001622

6 580 064
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Kodu
Rovus Invictus
varstolmuimeja
Tõhus imemisvõimsus uue Rovus
Invictus varstolmuimejaga! Täiuslik
puhastussüsteem, millega saab
koristada nii sise- kui välisruumides.
• Harjavaba alalisvoolumootor on teiste
mootoritega võrreldes 2,5 korda võimsam
• Mootoriga hari sobib kõikidele
põrandapindade puhastamiseks
• 3-astmeline HEPA filter puhastab 99,9%
õhus olevatest tolmuosakestest ja
allergeenidest
• Taaslaetav liitiumioonaku töötab
katkestamatult kuni 30 minutit
• Juhtmeta multifunktsionaalne
varstolmuimeja sobib erinevateks
koristusülesandeks.

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

299,99€

UUS

13

osaline
komplekt

X-tra suur
imemisvõime!

Harjavaba
alalisvoolumootor
80 000 p/min

Kõikidele
põrandapindadele

Kerge

Hea
manööverdusega

Kasuta igal pool

36
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Integreeritud
LED-valgustus

Mootoriga põrandahari
teeb kuni
10 000 p/min

Sinu õnnelik kodu
Storm varstolmuimeja
Praktiline koristustarvik, mis koristab ka raskesti
kättesaadavad kohad.
• Kõrgefektiivne mootor, millel on võimas
imemisvõimsus
• Käsitolmuimeja, millega ulatud ka raskesti
ligipääsetavatesse kohtadesse
• Lihtsalt tühjendatav tolmunõu ja pestav HEPA-filter
• Pikk toitejuhe ja suur koritusulatus
• Kerge tolmuimeja, millega on lihtne manööverdada

40%

79,99 €

47,99 €

SÄÄSTA

110012918

TOIT EJU

ML

NÕ

HE

800

M

5

VÕIMAS

U

600 W
TOLMU

UUS
Mugav kasutada treppide
koristamiseks

Lisagarantii

Mugav veenõu
puhastamine

Rovus Storm
varstolmuimeja filtrid
Hepa-filtrid eemaldavad õhust
väikesed osakesed ja allergeenid
(tolm, tolmulestad jm). Filtrid on
korduvkasutatavad ja pestavad.
Koristab ka raskesti
ligipääsetavad kohad

7,99 €
110024821

6 580 064

3737

Kodu
Rovus Victor tolmuimeja

UUS

Universaalne ja multifunktsionaalne
tolmuimeja on varustatud 3
erineva funktsiooniga, mida saab
omavahel hõlpsasti vahetada,
tagades maksimaalselt tõhusad
koristustulemused.
Tänu spetsiaalsele otsikule muutub Rovus Victor
tolmuimeja puhuriks/kompressoriks.
Suurepärane lahendus tolmu ja prahi
puhastamiseks raskesti ligipääsetavatest
kohtadest, aga ka äärmiselt mugav
lahendus õhupallide, täispuhutavate
madratsite, ujumisrõngaste ja muude asjade
täispuhumiseks.
• Võimsa mootoriga
• Suure läbipaistva veepaagiga
• Mitmete lisatarvikutega
• Nominaalvõimsus: 1200w

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

3 erinevat
funktsiooni!

99,99 €
110012909

Kuivpuhastus

Märgpuhastus

Puhur/kompressor
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Rovus Victor
tolmuimeja
asendusfiltrid
2 tk

14,99 €
110033129

Sinu õnnelik kodu

aurumopp

3in1 Magic

Aurumopp Rovus Magic Steamer 3in1
on ülimalt võimas ja pakub universaalset
terviklahendust kodu puhastamiseks.
Sobib kasutamiseks erinevatel pindadel alates lakitud
lehtpuupuidust, vinüülist, laminaadist, marmorist
ja plaatidest kuni kivi, peeglite, akende ja muude
veekindlate pindadeni.

Suurepärane mitmekülgsus:
•
•

Lisagarantii

-50€

Mugav
käsiauruti!

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

Aknade
pesemine

199,99 €
149,99 €
106099510
Komplektis on
aknapuhastusotsik

Rovus Tsunami
veefiltriga tolmuimeja
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.

Ülimalt puhas ja
tolmuvaba kodu!

289,99€
189,99€

-100€

Käsitolmuimeja raskesti
ligipääsetavate kohtade
puhastamiseks

Vee filtreerimise
tehnoloogia

Pöörlev hari

110003378

6 580 064

3939

Kodu
Rovus 2in1 põrandahari ja mopp
Rovus pihustiga mopp ja põrandapuhastaja
on kaks toodet ühes, mida saate kasutada
kolme moodi: põrandapühkijana, pihustiga
mopina märgpesuks või mopina kuivalt tolmu
pühkimiseks.
• Kasutage seda mopina, et kiiresti ja tõhusalt
kuivalt tolmu pühkida.
• Selle abil saab puhastada igat tüüpi põrandat
(sh laminaat-, parkett- või keraamiliste
plaatidega põrand).
• Masinpestav ja eriti vastupidav mikrokiudtald
on pehme, kuid siiski piisavalt küüriv.
• Äärmiselt imav tald tõmbab endasse kuni viis
korda oma kaalu võrra vedelikku.

UUS
Pihusta vett pindadele,
et pesta ka raskesti

eemaldatavat mustust

Lihtsalt puhastatav ehitus
võimaldab puhastada lihtsalt
tühjendatava prügialuse
muretult ühe klõpsuga ilma
käsi määrimata.

1

2

3

49,99 €

1. Märg puhastus
2. Kuivpuhastus
3. Pühkimine

29,99 € 40%

110015879

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

Müügihitt!

Rovus XL pihustiga
mopp
Suurem mikrokiust lapp
puhastab korraga veelgi
suuremaid pindu vähendades
koristamisele kuluvat aega.
Ideaalne igapäevaseks kastamiseks:
• Nüüd on eriti suur - 60 cm
• Mugav igapäevaseks
kasutamiseks, ei võta palju ruumi.
• Kerge mopp, mida saab kasutada
vaid ühe käega
• Ökoloogiliselt sõbralik: kasuta
põrandate puhastamiseks vett või
isetehtud puhastusvahendit.
Puhastustalla
pikus 60 cm

29,99 €
17,99 € 40%

106147538
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39,99 €
23,99 € 40%
110017489

Sinu õnnelik kodu
Rovus Ultralux Mist 5in1
ventilaator
Ventilaatori multifunktsionaalsus võimaldab seda
seadistada vastavalt oma soovidele!
Unikaalne funktsioonide kombinatsioon ühes seadmes:
• Jahutusega põrandaventilaator
• Udufunktsioon ja õhuniisutaja
• Õhuionisaator - puhastab ja parandab õhukvaliteeti
• Putukatõrje – võib kasutada universaalseid
putukatõrjetablette
• Unerežiim
Lisaks on tootel vajalikud režiimid:
• 3 kiirustaset püsiva õhuvoolu tagamiseks
• 3 niiskustaset - alates 120 ml/h kuni 220 ml/h
• 3 režiimi
• Kuni 12-tunnine programmeeritav automaatse
väljalülitamisega taimer
• Ventilaatori pöörlemise reguleerimine

tsioonide
Unikaalne funtk
kombinatsioon!

199,99 €

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

UUS

106156121

UUS

Rovus Supreme
juhtmevaba triikraud

Rovus reisitriikraud

Rovus Supreme juhtmevaba triikraud on
juhtmevaba aurutriikraua Rovus Gold
täiustatud versioon.
Muuda triikraua suunda ja manööverda raskesti
ulatuvatesse kohtadesse - triikimine võib olla nauditav!

79,99€

Rovus reisitriikraud on täisvarustusega
kompaktne triikraud, millel on kõik suure
triikraua omadused.
• Triikraua võimsus 1000W
• Kiire kuumenemine – 40 sekundit
• ON/OFF aurunupp
• Horisontaalne ja vertikaalne kasutamine
• Termostaadi reguleerimisnupp

Lisagarantii

29,99 €

47,99 € 40%
106130488

110015889

6 580 064

4141

Kodu
Rovus Arctic Air Ultra
õhujahuti

UUS

Naudi mõnusat jahedust isikliku
õhujahutiga, mis niisutab ja puhastab
õhku sinu ümber.
• Kaks jahutusrežiimi
• Pikem tööaeg kuni 12 tundi
• Kompaktne ja kerge
• Pestav ja korduvkasutatav käsnfilter

39,99 €

3 in 1 õhujahuti!

110025148

JA

P
N
H U TA B U H A S TA B I I S U TA B

Elutuba

Kontor

Köök

Rovus Arctic õhujahuti
Rovus Arctic õhujahuti on toode, mis hoiab
ruumides jahedat õhku, parandades selle
kvaliteeti.
Nüüd on leitud parim viis enda jahutamiseks
personaalse 3in1 õhujahutiga, mis:
• Jahutab
• Niisutab ja puhastab õhku
• Saab olla nagu öövalgustus

On ülimalt vaikne ja töötab ühe
täitega kuni 8 tundi

Vannituba

Rovus Handy Heater Plus
soojapuhur
Personaalne soojapuhur Rovus Personal Heater
on ideaalne lahendus külmadeks päevadeks või
alati, kui teil on külm.
Tänu kaugjuhtimispuldile ei pea te end lemmiksaate
vaatamise ajal või keset põnevat raamatu peatükki püsti
ajama. Piisab vaid puldi suunamisest hõlpsalt loetavale
LCD-ekraanile, kus saab seadistada:
• taimerit (1–12 tundi)
• kiirust (suur või väike)
• temperatuuri (15–32 °C)
Kasutage seda ohutult kõikjal!

Kaugjuhtimispult

-25%

Soe
õhk

39,99 €

Külm
õhk

29,99 €

29,99 €

24,99 €

110001523

110014927
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Magamistuba

Sinu õnnelik kodu
Rovus Window Magic
aknapuhastaja

Pihusta & ime!

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!

SÄÄSTA

50%

Pihustab ja imeb sekunditega!

Mõõtetops
täpseks
doseerimiseks
49,99 €

24,99 €
106151130

-25%
Puhta auru
võimsus!

Rovus riideauruti

Rovus kokkupandav korv

Rovus rõivaauritil on 4 erinevat
kasutusvõimalust. Tänu erinevatele
seadistustele on seda võimalik kasutada:
Selline toode on vajalik igas majapidamises.
Rovus rõivaauritil on 3 erinevat lisaotsikut:
• Lisaotsik näonaha aurutamiseks
• Lisaotsik õhu niisutamiseks
• Riidehari

Rovus kokkupandav korv on ideaalne abimees
igas kodus.
Kokkupandavad korvid mahutavad 10 kuni 15 kg ja on
valmistaud vastupidavast BPA-vabast materjalist.
1. S suurusega korv
2. M suurusega korv
3. L suurusega korv

24,99 €
19,99 €
110008417

Lisagarantii

alates

14,99€

alates

8,99€ 40%

110018117

6 580 064

4343

Kodu
KUI ON AEG ÖELDA HEAD AEGA
MITTE HEADÖÖD
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NT
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HETA IGA
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STA TA G

A

Kehtib kuni 23.06.2019

Kas tead, mis juhtub sinu madratsiga 10 aasta jooksul?

EKSPERT
SOOVITAB

44

VAHETA IGA 10 AASTA TAGANT!

UUE DORMEO MADRATSI VASTU

& SAAD TASUTA TRANSPORDI & VANA
MADRATSI ÄRAVEO!
www.dormeo.ee

A

Sinu õnnelik kodu
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Auhindu võitnud Octaspring® innovatsioon
3 mugavustsooni keha ergonoomiliseks toeks
3D kohanevus – sobib igas asendis magajale
100% naturaalne Modaalkiud
Täiustatud hingavus
Antibakteriaalne ja tolmulestavaba
Hüpoallergeenne

PÖÖRATAV
SISU

UUS
UUS 15

!
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2
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4 cm Ecocell® vahu kiht
5 cm Octaspring® vahtvedrud (3 tsooni)
3 cm Ecocell® vahu kiht
10 cm taskuvedrud (3 tsooni)
5 cm Ecocell® vahu kiht
Eemaldatav-pestav kate

4

AIR+ SELECT

6
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5 mugavustsooni ergonoomiliseks
keha toeks
Mäluvahu mugavus
Auhindu võitnud Octaspring® innovatsioon
3D kohanevus – sobib igas asendis magajale
100% naturaalne Modaalkiud
Täiustatud hingavus
Antibakteriaalne ja tolmulestavaba
Hüpoallergeenne
PÖÖRATAV
KAHEOSALINE
SISU

1

HETA IGA
VA

A

•
•
•
•
•
•
•

399,99€

*Hind 90x190 cm madratsile.
Saadaval ka teistes suurustes.

10

•

alates

5

NT

1

3

ING ®

2 cm mäluvahtu tepitud kattesse
1 cm pehme vaht
2 cm Ecocell® vahu kiht
3 cm Octaspring® vahtvedrud (5 tsooni)
3 cm Ecocell® vahu kiht
3 cm Octaspring® vahu kiht
2 cm Ecocell® vahu kiht
8 cm taskuvedrud (5 tsooni)
3 cm Ecocell® vahu kiht
Eemaldatav-pestav kate

TEHN
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O

1
2

4
5

3
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9

alates

499,99€

*Hind 90x190 cm madratsile.
Saadaval ka teistes suurustes.

6 580 064
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Kodu
HETA IGA
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GARANTIID
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JÄIK
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kõrgus
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Sinu lemmik madrats on uuendatud
spetsiaalse Re-vitalize töötlusega,
mis aitab parandada une kvaliteeti,
täidab keha energiaga ja aitab
lõõgastuda.
• 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
PEHME KESKMINE JÄIKUS

IA

AU

ogu
e uni k
Ideaaln ele!
per

Dormeo Fresh Prima
madrats

TEHN

O

alates

309,99€

106166800
HETA IGA
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VAHETUSVÕIMALUS
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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
• Octspring® vahtvedrude 3-tsoonija S-kujuline südamik
• 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.

PEHME KESKMINE JÄIKUS

JÄIK

IA

UD

AU

U VÕITN
ND
HI

ING ®

KÜSIGE
JÄRELMAKSU

LO

AS

OG

OCT

46

A

Kehtib kuni 23.06.2019

ud
Mugavalt mõeld
e!
al
m
teile mõle

PR

NT

15

TEHN

O

www.dormeo.ee

kõrgus

alates
106166784

329,99€

20 cm

Sinu õnnelik kodu

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

PEHME KESKMINE JÄIKUS
alates

JÄIK

229,99€
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Dormeo Aloe Vera
Plus madrats
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Kehtib kuni 23.06.2019

10

30

AASTAT

GARANTIID

PÄ E VA
VAHETUSVÕIMALUS

KÜSIGE
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kõrgus

18 cm

105961576

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.

PEHME KESKMINE JÄIKUS
alates

209,99€
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Dormeo Aloe Vera V2
madrats
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16 cm

102673919

6 580 064

4747

Kodu
GARANTIID

10

PÄ E VA
VAHETUSVÕIMALUS

Dormeo Siena
madrats

!

30

AASTAT

AA

NT

6

HETA IGA
VA

S TA TA G

A

16 cm kõrgune jäik ja toetav
põhimadrats!
• Siena madratsi sisuks on
kvaliteetne ja hingav Ecocell®
vaht
• CleanEffect® töötlus madratsi
kattes tagab hügieenilise
ja hüpoallergeense
magamiskeskkonna
• AirX võrkkangas külgedel lisab
madratsile hingavust

Kehtib kuni 23.06.2019

HÜPOALLERGEENNE

2

PESTAV KATE
1
2

16 cm Ecocell® vahtu
CleanEffect® töötlus

Dormeo Total
madratsikaitse

•
•
•

•

•
•

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

alates

179,99€

•
•

100% veekindel ja samal ajal
hingav
Pleki- ja määrdumiskindel
Pikendab madratsi eluiga

Dormeo Aloe
Vera veekindel
madratsikaitse
•
•
•
•
•

Viskooskiud kates
Töödeldud Aloe Veraga
Naturaalselt pehme ja
keskonnasõbralik
Mugavad kummist aasad
Masinpestav 60°C juures

18,99€

13,29 € 30%

106012480

48

alates

www.dormeo.ee

JÄIK

101093129.
Hind suurusele 80x190.
Saadaval ka teised suurused.

Dormeo Fresh
madratsikaitse

•
•

PEHME KESKMINE JÄIKUS

1

alates

20,99€

103628404

alates

18,99€

106004740

kõrgus

16 cm

Sinu õnnelik kodu
Dormeo Mamut
voodiraam
Modernne ja kaunis
voodiraam, mis sobib igasse
magamistuppa!
• Reguleeritavad voodi küljed,
mis sobivad erineva kõrgusega
madratsitele
• Lihtne kokku panna
• Materjal: puitlaastplaat
• Kaunis puidust välimus ja sile
voodipeats

UUS

sse
b iga
Sobi istuppa!
m
maga

Saadaval valge ja valge
tamme värvusega:

alates

179,99€

110021526
Hind suurusele 90x200.
Saadaval ka teised suurused.

Dormeo Dolce
voodiraam
Ülimalt luksuslik kangast Dolce
voodiraam annab magamistoale
suurepärase lõpptulemuse.
• Luksuslik kuid minimalistlik
• Lihtne kokku panna
• 4 tumedat puidust jalga + 2
plastikust lisajalga (keskmiseks
toeks)

lik!

ksus

lt lu
Ülima

Saadaval tumehalli tepitud
nööpidega voodipeatsiga ning
helehalli sileda voodipeatsiga

alates

399,99€

110023194
Hind suurusele 90x200.
Saadaval ka teised suurused.

6 580 064

4949

Kodu
40°C

ANATOOMILINE
PADI

Renew Natura
kattemadrats
Tutvustame UUT toodet Renew
perekonnas – Dormeo Renew
Natura kattemadrats naturaalse
termoregulatsiooniga.
• Mugav ja pehme kate, mis sisaldab
naturaalseid Tencel® Lyocell kiude
• 100% naturaalne Essential™ töötlus
kattemadratsi kattes
• 100% mäluvahust sisu, mis kohaneb
ideaalselt keha kontuuridega
• Lisamugavus su lahtikäivale diivanile,
jäigale madratsile või muule ebamugavale
magamisasemele

alates

99,99€

2

3

5
1
kõrgus

3 cm

4

1 3 cm mäluvaht
2 Naturaalsed Tencel™ Lyocell kiud
3 Naturaalne Essential™ töötlus

Saadaval ka 6 cm
kõrgusega 7-tsooniline
Renew Natura kattemadrats.

4 Libisemiskindel põhi
5 Lukk

*Hind suurusele 80x190 cm. Saadaval ka teistes suurustes.

Dormeo vaakumkottide komplekt
Organiseeri, kaitse ja hoiusta uute Dormeo
vaakumkottidega. Praktiline disain teeb asjade
hoiustamise imelihtsaks.
Säästad kuni 80% ruumist!
Vaakumkotid on ideaalsed:
• Puhkusele
• Väljasõidule
AINULT
• Kappi
19,99 €
• Garaaži
• Keldrisse
8 vaakumkotti
110014367

50
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UUS

5+3

Sinu õnnelik kodu
Dormeo Roll Up Supreme
kattemadrats
Roll Up on volditav kattemadrats, mis
parandab kohe kõik su magamisaseme
pinna puudused. See sobib ideaalselt
väljatõmmatava osaga diivanile, et pakkuda
magamisaset külalistele.
• Erakordselt mugav tänu kvaliteetsele uue
põlvkonna Ecocell® vahule.
• Kattemadratsi ühel poolel on vetthülgav töötlus
ja seega sobib hästi väljas kasutamiseks.
• Kasutage seda igal pool: kodus diivanil, kušetil,
futonil, kõval madratsil või põrandal, suvilas,
telkides, üliõpilaste ühiselamus või külaliste
magamisasemeks.
• Lihtne transportida ja hoiule panna: selle saab
väga lihtsalt kokku rullida ja transportida selleks
loodud kotis.
FESTIVALIDEL

alates
alates

ÜHISELAMUS

104,99€

52,49€

PÕRANDAL

Z Z Z Z...

TELKIDES

SÄÄSTA

50%
Saadaval
ainult

kataloogis

SUVILATES

kõrgus

5 cm

106097690
Hind suurusele 80x200.
Saadaval ka teised suurused.

Ebamugavale diivanile

Lisagarantii

Lihtne kokku rullida

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

ud

40°C

kõrgus

kõrgus

3+2 cm 5+2 cm
alates

109,99€

100710630

6 580 064

5151

Kodu
Dormeo Yin&Yan kattemadrats,
padi ja tekk

Saadaval
ainult

kataloogis

Argaaniaõli
töötlus

Kattemadrats

kõrgus

alates

5 cm

99,99€

110009442

*Hind 90x190 cm madratsile. Saadaval ka teistes suurustes.

Tekk
Yin&Yan teki sisuks on Wellsleep mikrokiud, mis
teevad selle pehmeks ja kohevaks olles samas väga
hingav. Teki kattes on argaaniaõli töötlus, mis annab
lisapehmust ja on niisutava efektiga.
®

UJ

ULISED K

1 Pehmem Ecocell® VALGE vaht
2 Jäigem Ecocell® HALL vaht
3 Pestav kate
4 Libisemiskindel alumine osa

Klassikaline padi
Yin&Yan klassikaline padi pakub peale nii tuge kui ka
pehmust. Padja sisuks on Wellsleep® mikrokiud, mis
tagavad ülima pehmuse ja kohevuse. Padi on üleni
pestav 60°C juures.

Kõrguse
reguleerimine

60°C

59,99 €

34,99 €

110008008

110008007
45x65cm

*Hind 140x200 cm madratsile. Saadaval ka suuruses 200x200.

52

4

K

2

HI

1

D

3

S-

Tasakaalustatud pehmus ja parim mugavus!
• Vahu kihid on spetsiaalse S kujuga, mis on
ergonoomilised ja leevendavad survepunkte.
Ecocell® vaht kohaneb ideaalselt magaja kehaga
ning taastab alati oma algse vormi.
• Keerates kattemadratsit saab seda kasutada neljal
erineval viisil – 2 erinevat jäikust ja 2 erinevat tuge.
• Kattemadratsi kattes on CleanEffect® töötlus,
mis tagab kaitse tolmulestade, bakterite
ja halva lõhna ees.

www.dormeo.ee

Kaupa on piiratud kogustes!

I

Sinu õnnelik kodu

Yin&Yan
kollektsioon

1

2

3

4

Yin&Yan
1 Dormeo
kardinad

3 Dormeo Yin&Yan voodipesukomplekt

(140x250 cm) 2 tk.

Saadaval kahes värvitoonis:
must ja valge.

HI

D

30°C
KI

39,99 €
29,99 € 40%

110014717

Voodipesukomplektis Yin&Yan on erksad
värvid harmooniliselt ühendatud rahustava
hõbedase trükimustriga.
• 100% puuvillasatiinist luksuslik
ja pehme voodipesukomplekt
• 4 erinevat disaini ühes voodipesukomplektis
• Tekikotil on nööpidest kinnitus ning padjapüüril
ümbrikukinnitus
60°C
140 x 200 cm

200 x 200 cm

59,99 €

69,99 €

PUVILLASATIIN

110012738

4 Dormeo Yin&Yan vaibakomplekt

3 tk
• Vaibad Yin&Yan on valmistatud 1,5 cm paksusest
mäluvahukihist
• Vaibad on saadaval kahes värvivalikus: hõbedane ja hall.
• Suurused: 50x70 cm; 55x125 cm; 100x150 cm.

MÄLUVAHT

30°C

2 Dormeo Yin&Yan

puutetundlik lamp
• Lambi süütamiseks puuduta sõrmega
lambi metallkorpust.
• Kolm heledusastet: öine, mahe ja ere.

24,99 €
14,99 € 40%

99,99 €
59,99 € 40%

110012750

110010122

6 580 064

5353

Kodu

2
Hubane

a!

vannitub

5

3
1

4

Fantasia
kollektsioon
Täiendage oma vannitoa
sisustust stiilse ja
praktilise Dormeo Fantasia
kollektsiooniga. Dormeo
Fantasia kollektsioonist
leiad mõnusaid vannilinasid,
hommikumantleid,
käteratikuid, pesukorve,
vannitoa vaipasid ja
vannikardinaid, et oma
vannituppa uut hingamist
tuua.

Fantasia
pesukorv

1

3

Fantasia rätikud
50 x 100 cm

Suurus 38x49 cm

5,99 €

110006539

9,99 €
110009377

2

Fantasia
hommikumantel

4

Saadaval suurustes:

29,99 €

Suurus 50x70 cm

14,99 €

S, M ja L
110006537

Fantasia vannitoavaip
110008669

5

Fantasia vannikardin
180 x 180 cm
9,99 €
110002596

54

70 x 140 cm
9,99 €

www.dormeo.ee

Sinu õnnelik kodu
Dormeo Primavera
voodipesukomplekt

40°C

Voodipesukomplekt on valmistatud
puuvillast ja naturaalsetest Tencel®
kiududest, mis annab voodipesule
ülima pehmuse.
• Disaininud Leedu disainer Agne
Kuzmickaite
• Modernne liblika motiiv
• Pehme satiinist kangas
Saadaval 4 värvitoonis:
hall, roheline, sinine, beež.
140 x 200 cm

200 x 220 cm

34,99 €

44,99 €

20,99 € 40%

106114344

26,99 € 40%

106114338

Dormeo Primavera
voodilina
Saadavad suurustes:
90x200, 160x200, 180x200
alates

29,99€

106118349

PUUVILLA
SATIIN

40°C

30°C

30°C

300
GSM

Dormeo Primavera padi

Dormeo Primavera tekk

•
•
•

•
•

Puuvillase kattega
Õhuline ja pehme täidis
Sobib tundlikule nahale

50 x 70 cm
29,99 €
17,99 € 40%

106123335

•

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

140 x 200 cm

200 x 200 cm

54,99 €

79,99 €

32,99 € 40%

47,99 € 40%

106114344

6 580 064

5555

Kodu

Dormeo Eucalyptus
klassikaline padi

Dormeo Aloe Vera
klassikaline padi
•
•
•

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

50 x 70 cm
19,99 €
14,99 €

•
•
•

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

106039104

50 x 70 cm
24,99€

17,49 € 30%

105922914

60°C

UUS
Dormeo Luna
klassikaline padi

Dormeo Dream
Catcher padi
•
•
•
•

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

•
•
•

Hea toetus peale ja kaelale
Sisuks pehmed Wellsleep® mikrokiud
Reguleeritav kõrgus

50 x 60 cm

50 x 70 cm
29,99 €

19,99€

17,99 € 40%

11,99 € 40%

105945770

UUS

106055424

Dormeo Memosan
klassikaline padi
•
•
•

60°C

See padi vormub ideaalselt sinu pea ja
kaela järgi.
AirX võrkkangas padja külgedel tagab
hea õhuringluse.
Padja sisuks on mäluvaht.

50 x 70 cm
39,99€
110019522

56
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40%

Sinu õnnelik kodu
60°C

Dormeo Dream Catcher
Premium sulepadi
•
•
•

Dormeo Aloe Vera
anatoomiline padi

Luksusliku puuvillase Jacquard kattega
Sisuks õhkõrnad pardi suled
Sobib selili ja kõhuli magajale

50 x 70 cm
49,99 €
29,99 € 40%

106103919

-20%

Pehme ja mugav anatoomilise
kujuga padi, mis tagab värske ja
kuiva peaaluse.
Padja kate on valmistatud pehmest
Softdream mikrokiududest. Padja
kõrgust ja pehmust võimalik
reguleerida mõlemas kambris.
• Sobib igas asendis magajale
• Eemaldatav Wellsleep® sisu

50 x 70 cm
24,99€

19,99 €
106039109

40°C

40°C

UUS

UUS

Dormeo Air Smart Duo
kahepoolne padi
•

•
•

Dormeo Octaspring®
tehnoloogiaga valmistatud Air
Smart Duo padi kohandub iga
magamisasendiga.
Kaks ühes disain, klassikaline ja
anatoomiline pool.
Saab padja kõrgust reguleerida
vastavalt enda vajadustele.

UUS

Dormeo 2in1 jahutav padi
•
•

40 x 60 cm

•

Ideaalne lahendus kui otsid lisamugavust
ja veidi jahutust magamise ajal.
Mäluvaht vormub ideaalselt pea ja kaela
kujuga.
Padi reguleerib magamiskeskkonna
temperatuuri.

39,99€

45 x 64 cm

29,99 €

39,99€

105942683

110008552

Dormeo Renew Natura
anatoomiline padi
•
•
•

Naturaalsed Tencel® kiud kattes tagavad
ülima pehmuse ja hea termoregulatsiooni
Mäluvahust sisu kohaneb täielikult pea
ja kaela kujuga
Looduslik antibakteriaalne Essential®
töötlus kattes

6 580 064

40°C

50 x 30 cm
29,99 €
17,99 €
110023109

40%

5757

Kodu
60°C

100%

350

40°C

GSM

300
GSM

Dormeo Aloe Vera tekk

Dormeo Air tekk

•

•

•
•

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

•

•
140 x 200 cm

140 x 200 cm

99,99 €
59,99 €
106006443
200 x 200 cm

139,99 €

200 x 200 cm

35,99 €

49,99 €

21,59 € 40%

29,99 € 40%

106039103

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

89,99 €
106006444

60°C

40°C

UUS

350
GSM

Dormeo Green Tea tekk

Dormeo Sleep Inspiration tekk

•

•

•
•

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

140 x 200 cm

29,99€

20,99 € 30%

106114348

58
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•
•

Sleep Inspiration tekk on värviline, hingav ja mõnus ning
sobib igaks aastaajaks.
Selle täidiseks on Wellsleep® täiustatud mikrokiud.
Saadaval on kaks moodsat värvivalikut: korallroosa ja
asuursinine.

140 x 200 cm

44,99€

26,99 € 40%

110018223

200 x 200 cm

54,99 €

32,99 € 40%

Sinu õnnelik kodu
150

60°C

250

200

GSM
GSM

Dormeo Aloe Vera topelttekk
•
•
•

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

GSM

Dormeo Aloe Vera
kerge tekk
•
•
•

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
140 x 200 cm

200 x 200 cm

55,99 €

75,99 €

106039108

200 x 200 cm

25,99 €

35,99 €

15,59 € 40%

21,59 € 40%

106039106
40°C

200
GSM

UUS

-30%

Dormeo Four Season
tekkide komplekt
•
•
•

Tekk igaks aastaajaks
Koosneb kahest erineva paksusega
tekist, mida saab trukkidega kokku liita
Sisuks Wellsleep® kiud, mis tagavad
pehmuse ja õhulisuse. Sobib ka
tundlikule nahale.
140 x 200 cm

200 x 200 cm

49,99 €

69,99 €

29,59 € 40%

41,59 € 40%

110015244

Dormeo Eucalyptus kerge tekk
•
•
•

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

140 x 200 cm

200 x 200 cm

35,99 €

49,99 €

28,79 €

39,99 €

105922913

6 580 064

5959

Kodu
Dormeo Sleep
Inspiration
voodipesukomplekt

60°C

Mänguline voodipesu, mis on
ühelt poolt sinistes või roosades
toonides täpiline ja teiselt poolt
ühevärviline toob kevadise
värskuse igasse magamistuppa.
• 100% puuvillane
• Saadaval kahes
värvikombinatsioonis
asuursinine ja korallroosa

140 x 200 cm

200 x 200 cm

24,99 €

34,99 €

110018973

110018979

Dormeo Seaworld
voodipesukomplekt
Seaworld voodipesu on mõeldud
pere noorimatele liikmetele.
Kahes erinevas disainis – üks
poistele ja teine tüdrukutele.
• Valmistatud 100% puuvillast
• Naturaalne ja pehme
• Kahes erinevas disainis: sinine kala
motiividega ning roosa merineitsi
motiividega

140 x 200 cm

19,99 €
110024333

60
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60°C

UUS

Sinu õnnelik kodu
60°C

UUS

Dormeo Renew Natura
voodipesukomplekt
Dormeo Renew Natura kaunis
kahepoolne voodipesukomplekt
tundub magamistoas nagu värske
tuulepuhang.
• Ühelt poolt võrratu rohelise
taimemustriga ja teiselt poolt
ühevärvilist valget voodipesu
saab kombineerida just oma
magamistuppa kõige sobivamalt.
• Puuvillasest ja Tencel™ kiududest
kangas tundub eriti looduslik ja
pehme.
• Dormeo Renew Natura
voodipesukomplekti praktiline
kujundus võimaldab seda lihtsalt
käsitseda.

140 x 200 cm

200 x 200 cm

39,99 €

59,99 €

110023114
40°C

UUS

Dormeo Nordic Muse
voodipesukonplekt
Kaunis voodipesukomplekt, mis
on valmistatud Balti riikide 100.
sünnipäevaks!
• Valmistatud naturaalsest Tencel®
kiust ja puuvillasatiinist
• Tencel® kiud annavad voodipesule
ülima pehmuse ja hingavuse
• Rahvusliku mustriga kolmes
värvitoonis: roheline, lilla ja hall

140 x 200 cm

200 x 200 cm

39,99 €

59,99 €

110016823

6 580 064

6161

Avasta midagi uut!

Uutele
Kingitus liikmetele

Joy tsitrusepress
Värske mahl kogu perele!

29,99€

Club5 liikmele 14,99 €
Uutele liikmetele TASUTA

Kuni 4 klaasi mahla korraga
Vasak ja parem automaatne pressimine
Komplektis on 2 mahla koonust ja
seemnekiu

110016481

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

Ära unusta küsida
Exclusive Club5*
liitumise kohta

hguorht dilaV
81/50

HTIMS eiraM
meM
.oN drac pihsreb
9043938946

HTIMS eiraM
.oN drac pihsrebmeM
9043938946

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

62

www.topshop.ee/club5

www.club5.ee
6 580 067
www.club5.ee
6 580 064

Rohkem kui 1

500 000 õnnelikku klubiliiget

Kuidas osta?

Interneti teel
www.topshop.ee

Telli telefoni teel:
6 580 064

Külasta meie poode!
Tallinn

Tartu

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

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

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

Top Shop - Lasnamäe Centrum
Mustakivi tee 13, Tallinn
Tel: 5 139 954
E-P 10:00 - 21:00

TopShop - Eedeni keskus
Kalda tee 1c, Tartu
Tel: 5139 953
Iga päev 10:00 - 21:00

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

Kohtla-Järve

Narva

TopShop - Vironia keskus
Järveküla tee 50, Kohtla-Järve
Tel: 5 051 404
E-L 10:00 - 20:00, P 10:00-18:00

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

Pärnu

Rakvere

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

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

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

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

6 580 064
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Ära maga maha...
Tornadica Mini

Tornadica käsikultivaator
Eemaldage umbrohi ja harige aeda neliühes käsikultivaatoriga Top Shop Tornadica,
mis asendab kõblast, hangu, labidat ja
umbrohueemaldajat.

Top Shop Tornadica väike käsikultivaator
sobib ideaalselt aiatöödeks aastaringselt,
säästes samas teie aega, raha ja selga!

40%

UUS

Ergonoomiline disain!

Nüük ka sa!in!
e dinis
rsioo
veilin
miniom
Ergono

SÄÄSTA

Vaata lk. 31

EKSPERT
SOOVITAB

Vaata lk. 31

VAHETA IGA 10 AASTA TAGANT!

UUE DORMEO MADRATSI VASTU

& SAAD TASUTA TRANSPORDI & VANA
MADRATSI ÄRAVEO!

6 580 064

Vaata lk. 44

www.topshop.ee

Poed

Naudi paremat ostmisviisi!
Avasta midagi uut!

Shark

