
Metalinis 
augalų 
vazonas
Cinkuotas, 
apie
39 x 13 x 9 cm

Sieninis laikrodis
• Cinkuotas
• Pakabinamas
• Veikia su baterijomis
   (baterijos nepridėtos)

Skersmuo apie 32 cm

Baseino komplektas 
su rėmu

• Plieninio vamzdžio konstrukcija su apsaugine danga nuo korozijos
• Itin tvirta, trijų sluoksnių TriTech™ medžiaga
• Žvirgždo mozaikos išvaizdos vidinė danga
• Lengva ir paprasta sumontuoti ir išmontuoti
• Su „Flowclear“ � ltravimo siurbliu (3 028 l/val., 32 W)
• Vandens talpa pripildžius 90 % 10 949 l

Ilgis apie 488 x plotis 305 x aukštis 107 cm

Graibštas
• 3 dalių teleskopinis 

kotas iš aliuminio
• Griebtuvo antgalis

 su tvirtu tinkleliu

Ilgis apie 163 cm

Plūdrus baseino
termometras
• Su tvirtinimo virve
• Lengvai matoma 

temperatūros skalė 
Celsijaus ir 
Farenheito 
laipsniais

Ilgis apie 19 cm

Taisymo rinkinys
• Atsparūs vandeniui
• 10 lipnių taisymo lopų 

po maždaug 6,5 x 6,5 cm

Greitai surenkamų baseino 
valymo reikmenų komplektas
Lengvo metalo strypas su keičiamais 
antgaliais (tinklelis ir 
vakuuminis siurblys)

Ilgis apie 203 cm

Baseino šildytuvas
• Maks. šildymo galia 40 °C
• Maždaug iki 17 000 l dydžio 

baseinams
• Derinamas su iki 3 785 l/val. 

� ltravimo siurbliais
• Skaitmeninis valdymas su 

minkštu lietimui jautriu 
valdymo skydeliu

Šeimos baseinas
• Kokybiškas vinilas
• 2 vienodo dydžio žiedai
• Itin storos šoninės sienelės
• Numatyta vandens talpa apie 400 l

Plotis apie 211 x aukštis 46 x gylis 132 cm

Plotis apie 67 x 
aukštis 104 x 
gylis 80 cm

Vieneto kaina

Fotelis
• Pintas plastikas
• Su pagalvėle

Medienos lakas 
„B.-Carbolin“
• Augalinio aliejaus pagrindu
• Apsaugo nuo UV spindulių 
• Nekenkia augalams
• Neutralaus kvapo
• Be kenksmingų medžiagų

10 l (1 l = –,70)

Medienos lakas
• Skiedžiamas vandeniu
• Tinka naudoti viduje ir 

lauke
• Šilkinio blizgesio
• Įv. spalvų

750 ml
(1 I = 7,99)

Medienos priežiūros 
alyva
• Seniems ir naujiems sodo 

baldams
• Apsaugo nuo pilkėjimo
• Paryškina medienos atspalvį
• Bespalvė

2,5 l
(1 l = 7,78)

Medinė augalų lentyna
Sulankstoma

Stelažas augalų 
vazonams
• Metalinės vonelės
• Medinis stovas
• Sulankstomas
Plotis 39 x 
aukštis 116 x 
gylis17 cm

Apie 45 x 39 x 99 cm

Filtro kasetės
Tinka „Bestway®“ baseino 
� ltravimo siurbliams

Apie 8 x 9 cm

Vandens tikrinimo 
juostelė „Trys viename“
• Paprasta spalvinė vertinimo 

sistema
• Tikrinamas laisvasis chloras, 

pH vertė ir bendras 
šarmingumas

Baseino priežiūros
ir taisymo rinkinys
•  Teleskopinis strypas su vakuuminiu ir graibšto 

antgaliu
• Plūdrus dozatorius
• Termometras
• 10 taisymo lopų
• 50 testo juostelių

Plūdrus dozatorius
Baseino priedams dozuoti

Paviršinis griebtuvas
Visiems pastatomiems baseinams
(išskyrus baseinus su plieninėmis sienelėmis)

II dydis
Apie 11 x 14 cm

2 PSL.

Puikiai tinka 
padėklams

Apsaugo ir 
puoselėja

Baseino pramogos!

Apsauginės dugno plokštės
Neribotai išplečiamos, pilkos arba mėlynos spalvos

9 dugno plokštės 50 x 50 cm = 2,25 m2

(1 m2 = 4,75)

Neribotai išplečiamos, pilkos arba mėlynos spalvos

2800 vatų

ir sutaupykite!
Auginkite patys

Filtravimo 
siurblys

Kopėtėlės

Filtro 
kasetė

Chemikalų 
dozatorius

Dengiamasis 
tentas

Su priedais:

Baseinams, 
pripučiamiems 

čiužiniams ir t. t.

Reguliuojamas 
atlošas ir kojų dalis

Norite atsikvėpti?

2 dalys

Puiki kaina

50 vnt.

2 vnt.

6 dalys

1,99

Gera kaina
2 vnt. =
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Galioja nuo 2023 05 222023 05 22

Sekti akcijas, rasti naujienas bei kitą Jums svarbią
informaciją galite mūsų interneto svetainėje 

www.thomasphilipps.lt

Vilnius
Kaunas
Marijampolė
Šiauliai
Klaipėda

išspausdinta 
ant perdirbto 
popieriaus

Galioja nuo 2023 05 22 iki 2023 05 27 d. Pasiliekame teisę suklysti! Visos kainos eurais nurodytos kartu su privalomu PVM!
Atsiprašome pirkėjų, jei dėl netikėtai padidėjusios paklausos kai kurios prekės būtų išparduotos jau pirmąją akcijos dieną. 
Visos prekės parduodamos be dekoracijų. Negalime garantuoti, kad tikrai gausite reklamuojamas prekes, nes jos parduodamos ne visuose mūsų filialuose.

Vilnius
Žirmūnų g. 66
tel. +370 600 75252
el. paštas  vilnius1@
thomasphilipps.lt 
I-V- 10-19; 
VI- 10-17

Vilnius 
Ukmergės g. 280B
tel. +370 600 75177
el. paštas  vilnius3@
thomasphilipps.lt
I-V- 10-19; 
VI- 10-17

Kaunas II
Savanorių pr. 292
tel. +370 618 46134
I-V- 10-19; 
VI- 10-17

Kaunas IV
Pramonės pr. 25
tel. +370 614 85227
I-V- 10-19;
VI- 10-17 

Klaipėda
Taikos pr. 66A
tel. +370 670 23203
el. paštas  klaipeda@
thomasphilipps.lt
I-V- 10-19; VI- 10-17

Šiauliai
Pramonės g. 6
PC „Bruklinas“, ŠIAULIAI
tel. +370 415 20783
tel. +370 652 06600
el. paštas  siauliai@
thomasphilipps.lt 
I-V- 10-20; VI- 10-18

Marijampolė
Beržų g. 16
tel. +370 686 93430
el. paštas  philipps.
marijampole@gmail.com
I-V- 10-19; VI- 10-17



+++ Paskutinė galimybė! Jei išpirkta– tai išpirkta! +++ Paskutinė galimybė! Jei išpirkta– tai išpirkta! +++
Paskutinė galim

ybė!Jeiišpirkta–
taiišpirkta!

Gumburiuota plėvelė 
pakeltoms lysvėms
Saugo medieną nuo susikaupusios 
drėgmės, lengvai kerpama

Plotis apie 90 cm
Ilgis apie 6,5 m 
Aukštis apie 0,5 cm

kta! +++ Paskutinė

Pomidorų
šiltnamis
• Stabili metalinė

konstrukcija
• Tvirtas ir atsparus 

oro sąlygoms
• PE audinys

Uždengimo 
karšinys
• Labai tankus
• Saugo nuo kenkėjų
• Pralaidus 

vandeniui ir šviesai

1,5 x 10 m
(1 m2 = –,21)

Metalinė atrama
augalams
Spiralės formos, 
aukštis 
apie 150 cm Aukštis apie 180 cm

Aukštis apie 210 cm

Plotis apie 100 x aukštis 106 x 
gylis 50 cm 

Ekologiškos pomidorų ir
žalumynų trąšos
Organinės azoto, 
fosforo ir kalio trąšos 
5+3+8 

1 kg

Pomidorų ir
daržovių 
substratas
Specialus kokybiškas 
substratas daržovėms 

20 l
(1 l = –,12)

Kompostinis substratas
„Premium“
• Iš tvarių 

žaliavų
• Dirvožemiui

gerinti
• Tik su 

organinėmis 
trąšomis 

20 l
(1 l = –,15)

Sodinimo vonelė
• Nedūžtantis plastikas
• Dėtuvės ir pagalbinė pylimo priemonė
• Plaunama

Plotis apie 61 cm
Aukštis apie 15 cm
Gylis apie 54 cm

Aukštas augalų lovelis 
„Urban“
• 100 % perdirbtas plastikas
• Kojos su nuimamais 

kamšteliais
• Atsparus UV spinduliams
• Tamsiai pilkos spalvos

Plotis apie 39 cm 
Gylis apie 39 cm 
Aukštis apie 68 cm

Plotis apie 80 cm 
Gylis apie 88 cm 
Aukštis apie 40 cm

Plotis apie 81 cm 
Gylis apie 79 cm 
Aukštis apie 40 cm

Aukštas augalų lovelis
• Permatomas dangtis su 

reguliuojamomis vėdinimo 
angomis

• Atsparus oro sąlygoms 
• Plastikas 

Aukštas augalų 
lovelis
• Pušies mediena
• Apatinė lentyna
• Ergonomiškai 

optimalus 
darbo aukštis

Plotis apie 168 cm
Aukštis apie 
188 cm
Gylis apie 78 cm

Aukštas augalų 
lovelis
• Paprasta 

įstatomoji 
sistema

• Spygliuočių 
mediena

• Ilgaamžis
• Be dugno

Plotis apie 119 x 59 x 59 cm

Substratas pakeltoms 
lysvėms
Užtikrina optimalų vėdinimą

40 l
(1 l = –,10)

Gėlių vazonas su kojelėmis „Rato Case High“
•  Su drėkinimo sistema
• Plastikas
• Atsparus oro sąlygoms
• Tamsiai pilkos spalvos

Plotis apie 80 cm
Aukštis apie 62 cm
Gylis apie 32 cm

Gėlių lovelis „Fency“
•  Atsparus šalčiui ir UV spinduliams
• Įv. spalvų
Plotis apie 50 cm
Aukštis apie 17 cm
Gylis apie 19 cm

Gėlių substratas
Lysvėms, 
vazonams ir 
balkonų 
loveliams

40 l
(1 l = –,06)

Balkono gėlių trąšos
Org. mineralinės azoto, 
fosforo ir kalio trąšos
8+5+6+2% MgO

2,5 kg
(1 kg = 1,19)

Uogų trąšos
• Org. mineralinės azoto, 

fosforo ir kalio trąšos 
8+5+6+2% MgO

• Užtenka apie 25 m2

2,5 kg (1 kg = 1,33)

Substratas rožėms
Su ilgalaikio poveikio trąšomis ir moliu

40 l 
(1 l = –,08)

Gėlių žemė 
su guanu
Užtikrina sveiką 
augimą

45 l
(1 l = –,07)

Medžio žievės 
mulčias
• 25–45 mm
• Žemei 

padengti
• Neleidžia augti

piktžolėms

50 l
(1 l = –,08)

Augalų substratas
Paruoštas 
naudoti ir 
patręštas

70 l
(1 l = –,09)

Sodinimo granulės
• Galima naudoti 

tiesiogiai sodinant, 
maišymui, drenažui 
arba dekoravimui

• Natūrali lava

20 l
(1 l = –,30)

Gėlių lovelio rinkinys 
„Extra Line“
Apie 60 x 21 x 17 cm

Balkonų lovelis
•  Plastikas
• Tamsiai pilkos arba terakotos spalvos
Ilgis apie 80 cm

Augalų lovelis „Ratolla“
• Plastikas
• Rotango imitacija
• Baltos arba antracito spalvos
Ilgis 
apie 49 cm

Hortenzijų dažymo 
priemonė,
mėlynos spalvos

1 kg

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Pintas augalų vazonas su įdėklu
•  Plastikas
• Išimamas sodinimo įdėklas 
• Atsparus oro sąlygoms
• Pynimo imitacija
• Tamsiai pilkos spalvos

Plotis apie 26 cm
Aukštis apie 51 cm
Gylis apie 26 cm

 patys!

Patogus 
darbo aukštis

Su 2 laikikliais

kaupia 
vandenį ir 

maistingąsias 
medžiagas

Derliumi pasirūpinkite

Laistymo sistema su 
vandens lygio
indikatoriumi

Galiojimo garantija
Visos kainos galioja nuo 

pirmadienio iki šeštadienio

stambi frakcija

Statinių tvoros dizainas!

1,60
2,13

53,53 44,44

Gera kaina
4 maišai =
(1 l = –,05)

Gera kaina
2 maišai =
(1 l = –,06)

2,48

5,98
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Perlschlauch

  

• beliebig erweiterbar
• 1/2“-Anschluss
• Zur konstanten Bewässerung   
   des Gartens
• wassersparende, gezielte
   Pflanzreihen-Bewässerung

7,5 m

Hergestellt für:
Thomas Philipps GmbH & Co. KG
Osnabrücker Str. 21, 49143 Bissendorf

16200372 / I-6935-JHS

Apie 10 lApie 2 l

Laistytuvas
Plastikinis, su antgaliu,
sidabro arba blizgios 
mėlynos spalvos

Universalus 
slėginis purkštuvas
Rankinis 
pumpuojamas 
purkštuvas

1 l

Lašinamoji žarna
• Ilginama pagal poreikį
• 1/2“ jungtis

Ilgis apie 7,5 m

Impulsinis vejos purkštuvas
• 8 skirtingos purškimo funkcijos
• Laistomas plotas: apie 9 – 10 m2

• Nuosekliai reguliuojamas vandens 
kiekis

• 1/2“ jungtis

Vandens žarnos 
kreipiamoji ritė
2 ratukai 
ir smaigas

Aukštis apie 275 cm

Žarnos vyniojimo būgnas
su ratukais
• Stabilus ir tvirtas
• Lengvai besisukantys ratai
• Žarna prijungiama

standartine žarnos mova 
   (žarnos movos dalis nepridedama)
• Tinkamas maždaug 

iki 60 m ilgio žarnoms

Apie 41 x 87 x 47 cm

Apie 5 l

Viskas, ko reikia laistymui

Sodo žarna
• Sutvirtinta tinkleliu
• Juodos / žalios spalvos

1/2“

Daugiafunkcis
purkštuvas
• 6 formų vandens srovė
• Aliumininis kotas
• 1/2“ jungtis

Ilgis apie 70 cm

3/4“

Lietaus statinė "Jumbo"
Plastikinė, su dangčiu 
ir išleidimo čiaupu

Lietaus vandens 
statinės stovas

Apie 300 l

Praktiški sodo pagalbininkai
Elektrinis piktžolių 
degintuvas
• Taip pat tinka 

kepsninėms 
ir židiniams uždegti

• 2 kaitinimo lygiai: 
60°C ir 650°C

• Su 2 antgaliais
• GS patvirtinta

Aukštis apie 100 cm

Akumuliatorinės žolės ir krūmų 
žirklės GC-CG 3.6V Li WT
Integruotas 3,6 V / 1,5 Ah akumuliatorius, 
paminkštinta rankena

Techniniai duomenys
Sodo žirklių pjovimo plotis 70 mm
Krūmų žirklių pjovimo ilgis 100 mm
Krūmų žirklių pjovimo storis 8 mm

Elektrinė žoliapjovė BG-ERM 1032
3 lygiais reguliuojamas atskirų ratų pakabos aukštis, sulankstoma rankena, 
patogus kabelio apsaugas nuo traukimo, veją tausojantys, platūs ratai, 
žolės surinkimo dėžė, vejos plotui iki 300 m², GS patvirtinta

Techniniai duomenys
•  Galia 1000 vatų
•  Tuščiosios eigos sukimosi greitis 3 500 min^-1
•  Pjovimo plotis 32 cm
•  Pjovimo aukščio reguliavimas 3 lygiais | 20 mm | atskiras ratas
•  Surinkimo dėžės talpa 30 l
•  Rato skersmuo priekyje 140 mm
•  Rato skersmuo gale 140 mm
•  220-240 V | 50 Hz tinklo jungtis

Sodo vandens siurblys
JG 3100

• Korpusas iš smūgiams atsparaus plastiko
• Metalinis srieginis įdėklas
• Su srieginiu oro ir vandens išleidimo kamščiu

Cintrinžolės aromato 
žvakė
Aliuminio dubenėlyje

Skersmuo apie 15 cm

Bambukinis 
sodo fakelas
Su stikliniu įdėklu ir 
vaško užpildu,
įv. spalvų

Aukštis apie 75 cm

Elektrinis musmušis
Veikia su baterijomis 
(baterijos pridėtos) Vabzdžių gaudyklė

8 ultravioletinės LED lemputės, nuotolis 100 m², 
korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus ABS plastiko, 
darbinė įtampa 230 V ~, 50-60 Hz, 
galia 1 vatas, 
su pakabinimo kabliukais

Saulės energijos vapsvų 
gaudyklė
• 1 ultravioletinė LED lemputė
• Švietimo trukmė 

apie 6 – 8 val.
• Su akumuliatoriumi

Plotis apie 32 cm
Aukštis apie 27 cm
Gylis apie 11 cm

Techniniai duomenys
• Variklio galia 600 vatų/P1
• Maks. našumas 3 200 l/val.
• Maks. kėlimo aukštis 28 m
• Maks. siurbimo aukštis 8 m
• Maks. vandens temperatūra 35 C
• Slėginė jungtis 1“ IG
• Apsaugos klasė IP X4
• 230 voltų/50Hz jungtis

Jūsų sodui papuošti

Saulės energijos 
žibintai
Metalas ir 
plastikas,
su akumuliatoriumi

Aukštis apie 37 cm

Metalinis
kritulių matuoklis
Spalvotai dažytas, 
įv. dizaino

Figūrėlės aukštis: 
apie 18 cm
Aukštis su smaigu apie 
85 cm

Saulės energijos Budos 
� gūra
• Polirezinas
• Automatinio įsijungimo funkcija
• Su akumuliatoriumi

Aukštis 
apie 40 cm

Vėjo malūnas su saulės 
energijos LED lempute
• Polirezinas
• Vėjo malūnas sukasi pučiant silpnam vėjui
• Automatinio įsijungimo funkcija
• Su akumuliatoriumi

   Apie 36 x 19 x 51 cm

Įsmeigiama sodo dekoracija su
saulės energijos LED lempute
• Įv. variantai
• Vario išvaizdos 

metalas
• Su akumuliatoriumi

Aukštis apie 93 cm

Įsmeigiamas sodo 
lietaus matuoklis „Varlė“
• Metalas
• Stiklinis lietaus matavimo cilindras
• Sendintas dizainas

Aukštis apie 100 cm

Sodo plytelė
• Patvarus plastikas
• Akmens imitacija
Apie 30 x 30 cm

Vieneto kaina

20m
nuolatiniam 

sodo laistymui

Apie 200 l

2000 vatų

Su dviem keičiamais 

pjovimo peiliais

Skersmuo apie 

7 x aukštis 9 cm

3 dalių 
rinkinys

Atsipalaidavimas 
vasaros vakarą!

Su spalvų keitikliu

10 vnt. 
rinkinys

Papuoš 
kiekvieną gėlyną!

5,343,99

16,02

35,72 28,88

Gera kaina
2 vnt. =

3,74
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2,2,2222 

1,1,8888 

8,8,8888 6,6,9898 9,9,9898 
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Stovyklaviečių tualetas
„Double � ush 20“
• Su 20 l nuotekų ir 10 l švaraus 

vandens bakeliu
• Tvirtas ir atsparus smūgiams
• Didelis išpylimo ir 

pildymo atvamzdis
• Didelis nuplovimo tūris
• Lengvai naudojama 

rankinė pompa
• Apie 42 x 37 x 42 cm

Tualetinis popierius
„AQUA SOFT“
Itin švelnus,
2 sluoksnių

4 ritinėliai
po 250 lapelių

Sanitarinis skystis
stovyklaviečių
tualetams 
„Aqua Kem Blue“
• Išsklaido blogą kvapą
• Sumažina dujų susidarymą
• Spartina nuotekų ir tualetinio

popieriaus irimą

2 l (1 l = 9,73)

Miegmaišis
• Transportavimo krepšys
• Įv. spalvų

Apie 225 x 80 x 55 cm

Magnetinis durų tinklelis nuo 
vabzdžių
Laidus orui ir pusiau 
permatomas,
automatiškai užsidaro
9 magnetais,
paprastai 
montuojamas, 
nereikia gręžti ir sukti 
varžtų, su kibia 
juosta
Įv. motyvai

Apie 100 x 210 cm

Vienvietis pripučiamasis čiužinys 
„Premium“
• Patogus, neklijuotas paviršius
• Patvari „i-Beam“ konstrukcija
• Integruota pompa (220 – 240V)
• Su gabenimo dėklu
Apie 191 x 97 x 46 cm

Elektrinė oro pompa
• 3 vožtuvo adapteriai
• 220 – 240 V 

(su maitinimo bloku)Sanitarinis skystis
„Aqua Rinse“
• Stovyklaviečių tualetams
• Koncentruotas
• Gaivaus levandų aromato

0,75 l
(1 I = 21,07)

Sanitarinis skystis
• Tinka visų tipų chem. tualetų sistemoms
• Nedegus, neagresyvus
• Gaivus citrinų aromatas

2,5 l
(1 I = 3,20)

Pripučiama valtis „Kondor Elite- 2000“
• Ištisinė laikymosi virvė su virvės prakišomis
• Įtvirtintos irklų movos ir irklų laikikliai 
• Tvirta PVC medžiaga
• 3 oro kameros
• Tvirta rankena
• Maks. apkrova 120 kg

Aliumininių irklų 
komplektas
• Vienpusis: 218 cm ilgio, 

dvipusis: 145 cm ilgio
• Su 2 irklavimo mentėmis

Apie 196 x 106 x 31 cm

Apie 80 x 60 x 68 cm

Sodo pavėsinė „Cape Town“
Su šoninėmis dalimis, galima visiškai uždaryti, dengta 
milteliniu būdu, atspari oro permainoms, su vėdinimo 
liuku, 100 proc. poliesteris, įv. spalvų

Poilsio baldų 
komplektas 
„Rosalie“
• Perdirbtas ir galimas 

perdirbti plastikas
• Atsparus vandeniui 

ir ultravioletiniams 
spinduliams

Sodo pagalvėlių dėžė „Wave“
• Iš oro sąlygoms atsparaus plastiko
• Su 4 ratukais

Poilsio gultas „Jaipur
• Ilgaamžis, oro pokyčiams atsparus plastikinis rėmas
• Kokybiška pinta struktūra
• 4 padėčių reguliuojamas atlošas
• Greitai ir paprastai surenkamas be įrankių
• Sulankstomas

Sulankstoma tikmedžio kėdė 
„Modena“
Masyvi, neapdorota tikmedžio mediena, 
sulankstoma, maks. apkrova 110 kg
Plotis apie 46 x aukštis 90 x gylis 66 cm

Pritaikytų 
pagalvėlių 
komplektas

Laikymo dėžė 
„VIGO“

Perdirbtas plastikas, rotango išvaizdos, 
atspari UV spinduliams, 
apie 37 x 37 x 37 cm

Stovyklavietės 
stalas „ADIGE“
Plastikas, sulankstomas, 
plotis apie 45 x 
aukštis 50 x 
gylis 43 cm

Kėdė „Talia“
Plastikas, medienos 
imitacija, tamsiai pilka, 
apie 55 x 60 x 91 cm

Sodo krėslo pagalvės
Krėslui su aukštu atlošu

Plotis apie 120 x gylis 52 x aukštis 54 cm

Ilgis apie 188 x plotis 58 x aukštis 29 cm

WPC plytelės
Neplyšta, neslysta ir neskilinėja

9 pluyelės po 30 x 30 x 2,5 cm 

= 0,81 m2  (1 m2 = 37,02)

Vieneto kaina

1 sofa: ilgis apie 65 x plotis 113 x aukštis 74 cm
2 krėslai: ilgis apie 65 x plotis 63 x aukštis 74 cm 
1 stalas: ilgis apie 60 x plotis 55 x aukštis 39 cm 

Lauko pagalvėlė „Havana“ 
Nešlampanti, pilka

Padėklo pagalvėlė, 
apie 120 x 80 cm

Nugaros 
pagalvėlė, 
apie 60 x 43 cm

Iškylų stalas
• Sulankstomas
• Plieninis rėmas
• Melaminu dengtas stalviršis 

su aliuminio rėmu

Apie 70 x 50 x 60 cm

Saulės energijos
stovyklavietės 
dušas
• Talpa 20 l
• Lanksti žarna ir 

reguliuojama 
dušo galvutė

• Su laikančiuoju strypu
 ir užsukamu čiaupu

Sulankstoma stovyklavietės 
kėdė „Classic“
• Gėrimų laikikliai
• Su gabenimo dėklu
• Sulankstoma
• Maks. apkrova 

110 kg
• Įv. spalvų
Aukštis apie 82 cm

Metas į gamtą!

Greitai yrantis, apsaugo

nuo vamzdynų užsikimšimo!

Puikiai tinka
keliaujant!

užtenka apie 
15 kartų

Galima naudoti 
kaip viengubą 

arba dvigubą irklą!

tinka pripučiamiems čiužiniams, 

pripučiamoms valtims ir t. t.
Apsauga nuo 

vabzdžių

Nešlampantis stogas

Užtrauktuku galima užsegti iš 
visų pusių

Kokybiškas metalinis rėmas su 
raitytais ornamentais

Apie 3 x 4 m

Su 4 pagalvėlėmis

Su dėtuve

Rotango imitacija

Atsparios oro 
sąlygoms – tvirtos – 

lengvai prižiūrimos

Su pagalvėle

2 dalys

Apie 350 l

„Trys viename“ – taburetė, 

laikymo dėžė arba stalas

Paprasta ir patogu!Paprasta ir patogu!
Visos kainos galioja nuo 

pirmadienio iki šeštadienio

Integruota 
pompa 

(220 – 240V)

18,20

Gera kaina
4 vnt. =

10,69

19,19,9595 

21,21,3838 

9,9,9898 39,39,9595 

21,21,3838 

29,29,9999 

85,85,7272 

5,–5,–11,11,1111 26,26,7878 

2626,,7474 

1313,,8888 4848,,1717 

3535,,3636 

88,,5555 

66,,4141 

1616,,0202 

4,4,4444 

12,12,9999 

5,5,5555 

19,19,4545 

15,15,8080 

55,55,5555 

8,8,8888 

29,29,9595 

16,16,0505 

1616,,0202 

9,9,9999 
1313,,8888 

99,,4545 

6464,,2424

3377,,4545 

3,3,9999 

4,4,4444 

7,7,9999 

55,,4646 

44,,9898 

1010,,9494 

1010,,6969 

248,–248,– 

222,–222,– 

282877,,1919 

298298,,9797

32,32,1414 

33,–33,–

po
po
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(be kepimo grotelių)

Medinė 
smėlio dėžė
Su stogeliu, 
kėnio mediena,
apie 118 x 118 cm

Smėlio žaislų rinkinys „Karutis“
• Kibirėlis, smėlio formelės, laistytuvėlis, 

kastuvėlis, grėbliukas ir sietelis
• Įv. spalvų

Ilgis apie 70 cm

„Power Worker“
Įv. 
variantai
Ilgis apie 30 cm

Lankas
„Hula-Hoop“
Įv. spalvų

Skersmuo 
apie 80 cm

Savaime užsidarantys 
vandens balionai-bombos
Pripildomi per kelias sekundes

XL dydžio plūdrus žaislas „Banginis“
Atsparus PVC, 
2 oro kameros, tvirtos 
rankenos, apsauginiai vožtuvai,
maks. apkrova 
45 kg, vaikams nuo 3 metų

Apie 203 x 102 cm

Plaukimo ratas „Frosted Neon“
Atsparus vinilas, įv. spalvų

Skersmuo apie 91 cm

Vaikiškas baseinas „Colored Rings“
• Tvirta PVC medžiaga
• Vandens talpa 522 l
• 4 vienodo dydžio pripučiami žiedai
• Apsauginiai vožtuvai
• Vaikams nuo 3 metų

Skersmuo apie 157 x 46 cm

Muilo burbulų 
pūtimo žaislas
Su 238 ml
muilo burbulų skysčio, 
įv. spalvų

Muilo burbulų 
koncentratas
Patogioje maišymui 
skirtoje pakuotėje

Vaikiškos sūpuoklės „Hippo-Rocker“
Plastikinės, 
puikiai tinka naudoti viduje ir lauke,
įv. spalvų

Ilgis apie103 cm
Plotis apie 45 cm
Aukštis apie 34 cm

Žaidimų smėlis

25 kg 
(1 kg = –,13)

Nerūdijančiojo plieno 
kepsninė ant kojos
• Chromuotos, reguliuojamo 

aukščio grotelės, 
skersmuo su 
medinėmis 
rankenėlėmis 
apie 39 cm

• Chromuotos laikymo 
šiltai grotelės

• Kepsninės 
aukštis 74–83 cm

Apvali kepsninė
• Kepimo ploto 

skersmuo 
apie 40 cm

• Reguliuojamas 
kepimo 
grotelių 
aukštis

• Apsauga nuo vėjo
• Apatinė lentyna
• 2 ratukai
Aukštis apie 70 cm

Apvali emaliuota
kepsninė
Ratukai, 
grotelės ir 
2 dėtuvės

Skersmuo apie 45 cm 
Aukštis apie 82 cm

Kepsninių 
medžio anglių 
briketai

10 kg
(1 kg = 1,19)

Kepsninių anglių
degtuvas
Cinkuotas 
Aukštis apie 28 cm, 
skersmuo apie 17 cm

Kepsninės grotelių valymo vonelė
• Tvirtas plastikas
• Su rankena ir nuotaku
• Puikiai tinka „pamerkti per naktį“

Apie 66 x 59 x 8cm

Kepsnių prieskonių 
malūnėlis
Įv. rūšių

Padažai
Įv. rūšių

250 ml
(1 l = 3,32)

Kepimo įrankių komplektas
Šakutė, žnyplės ir mentelė, 
iš nerūdijančiojo plieno

Ilgis apie 32–34 cm

Kepimo padėklai
Aliuminis

Ilgis apie 32–34 cm

Dešrų kimštuvas
• Su 3 skirtingo dydžio 

antgaliais
• Medinė rankena, 

silikoninis 
sandariklis ir
 tvirtinimo 
veržtuvas

• Talpa apie 3 kg

Apie 31 x 50 –
86 x 15,5 cm

Skiriamasis patiesalas smėlio dėžei
• Atskiria smėlį nuo grunto, 

neleidžia augti piktžolėms, 
trukdo prasiskverbti 
vabalams

• Svoris 90 g/m²
Apie 2 x 2 m (1 m2 = 1,67)

BBQ pavėsinė
Plieninis rėmas, aptrauktas 
poliesteriu, dūmtraukis, 
2 lentynos

Plotis apie 2,45 m
Aukštis apie 2,5 m
Gylis apie 1,5 m

Kepsnių sezono pradžia
VISOS kainos galioja nuo 

pirmadienio iki šeštadienio!

7 dalys

Įpilkite 1 litrą vandens, 

suplakite ir naudokite

37 vnt.

Mažos kainos – daug džiaugsmo

XXL dydžio 
maišas

255g
(1 kg = 11,73)

3 dalys

2,2,9999 

33,33,3333 11,11,9191 

15,15,5555 

26,26,9999 

99,99,9999 

7,7,2727 

po

po

44,,0505 

4242,,8181 

1818,,9595 

3535,,7272

128128,,5454 

18,18,1616 

49,49,9595 
14,14,9595 4,4,2727 

2,2,9898 

1,1,9999 13,13,9292 

13,13,9292 2,2,6666 

3,3,3333 6,6,6666 

5,5,9999 

5,5,9999 

1,1,4949 

88,,5555 

6464,,2424 

1,–1,– 

po

po

po

77,,4848

77,,4848

–,83–,83

33,33,3333 
4242,,8181 

–,77–,77
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GERIAUSI PASIŪLYMAI – MŪSŲ AISTRA. GERIAUSI PASIŪLYMAI – MŪSŲ AISTRA.GERIAUSI PASIŪLYMAI – MŪSŲ AISTRA. GERIAUSI PASIŪLYMAI – MŪSŲ AISTRA.– MŪSŲ AISTRA. GERIAUSI PASIŪLYMAI– MŪSŲ AISTRA. GERIAUSI PASIŪLYMAI

Automobilinis 
įkrovos kištukas
2 USB krovimo lizdai

Paplūdimio 
sarongas
• 100% poliesteris
• Įv. dizaino

Apie 180 x 110 cm

Vaikiškas maudymosi 
rankšluostis su gobtuvu
Ypač minkštas ir šiltas, 
su kapišonu, įv. motyvai

Kelioninis žadintuvas
MEBUS-27118

Automobilinių kilimėlių 
komplektas
• Kulno apsauga 

vairuotojo pusėje
• Neslystanti paviršiaus 

struktūra galinėje pusėje

Paaukštinimo 
kėdutė
• Vaikams nuo 3 iki 12 metų 

(15–36 kg)
• Nuimamas ir 

plaunamas užvalkalas
• Įv. spalvų

Ugniavietė
Jaukiems vakarams 
sode arba 
terasoje,
skersmuo apie 60 cm, 
aukštis apie 28 cm

Universalus lankstus 
krepšys
• Įv. spalvų
• Plastikas

Skersmuo apie 46 cm

Universali statinė
Su dangčiu

Baterijos
24 x R6P/AA „Mignon“
16 x R03P/AAA „Micro“

Balandžių baidyklė 
„Varna“
• Plastikas
• Apie 24 x 40 cm

Atbaidymo juosta 
„Tvoros smaigaliai“
• Atsiginti nuo balandžių, varnų 

arba įsilaužėlių
• Plastikas

10 juostų
po 50 cm

Filosofo namelis „Anna“
Praktiška dėžė pagalvėms ir kitiems daiktams laikyti, 
kėnio mediena, žalia / balta

Plotis apie 136 cm 
Aukštis apie 171 cm 
Gylis apie 75 cm

Kelioninis krepšys
Veltinis, apie 50 x 30 x 23 cm

Kelioninė gertuvė gyvūnams
Plastikas, įv. spalvų,
apie 400 ml

Apsauginis automobilinis šunų 
patiesalas
• Iš medžiagos „600D Oxford“
• Patogi vieta šunims
• Apsaugo automobilio sėdynių užvalkalus

Apie 138 x 148 cm

Išorinė saulės 
energijos baterija
• 4 000 mAh
• 2 USB išėjimai
• LED kontrolinė lemputė
• Kišeninis žibintuvėlis
• Užrakinamos jungtys
• Su mikro USB kabeliu

Malkos židiniams
Įv. mediena
Pakuotės talpa: 

12,5 dm 3 židinio 
malkų atitinka 
22 rdm 
(1 dm3 = –,49)

Pūkuoto 
audinio 
užuolaida
• Puikiai tinka 

terasos ir 
balkono durims 
arba vaizdui 
užstoti

• Sulaiko 
įkyrius vabzdžius

• Įv. 
spalvų

Apie 90 x 200 cm

Puodelis apie 400 ml

arba
Desertinė lėkštė
Skersmuo apie 22 cm

Lėkštė
Skersmuo apie 27 cm 
arba
gili, skersmuo apie 21 cm

Keraminiai indai 
„Reactive Glaze“
Dviejų spalvų

Dubuo
Skersmuo apie 16 cm

Vaizdą užstojančios juostos
• PVC ir poliesteris
• Nepermatomos
• Su 30 tvirtinimo segtukų
• Tinka visoms

įprastoms plieno tinklelio tvoroms
• Tamsiai pilkos, pilkos arba žalios spalvos
Ilgis apie 35 m 
Aukštis apie 19 cm

10 juostų
po 50 cm

4 dalys

Nešiojamasis 

vandens indelis

kelionėms

su šviečiančia 
rodykle

Atbaido teršiančius 
balandžius!

Didelė 40
vnt. pa kuotė

Apie 100 l

Apie 40 l

Buičiai 
ir sodui

visa galia!

Apsaugo nuo 
vėjo ir triukšmo

199,199,9999 
266266,,8383 

3,3,2020 

3,3,9999 

4,4,9999 

3,3,1919 3,3,9999 3,3,9999 19,19,9595 2,2,9999 

26,26,7474 

4,4,9999 11,11,1111 3,3,3333 

24,24,9999 

6,6,0707 

2,2,1313 

10,10,6969 

10,10,8080 8,8,4949 

2,2,4141 

8,8,5656 

5,5,9999 
88,,4949 

44,,9898 44,,9898 2424,,9595 44,,2727 

66,,4141 1616,,0505 33,,9898 

3232,,0909 

po

po



Apie 315 ml, 6 vnt.

Padėklas
Įv. spalvų
Apie 48 x 35 x 5 cm

Pjaustymo lentelė
• Patvari ir lengvai prižiūrima
• Su stovu
Apie 23 x 15 x 1 cm

Virtuviniai įrankiai
Ilgis apie 30 cm

Daiktų laikymo krepšys
• Rotango imitacija
• Plastikas
• Juodos arba baltos spalvos

Apie 5 l

Metalinė laikymo dėžutė
• Bambuko išvaizdos dangtelis
• Įv. spalvų
Skersmuo apie 8 x aukštis 18 cm

Stalinė dėtuvė
• Patogi, užlenkiama rankena
• 3 maži skyriai
• 1 didelis skyrius

Apie 28 x 20 x 15 cm

Pjaustymo lentelė
Apie 23 x 15 cm

Stalo įrankiai
• Plastikinis kotas
• Įv. spalvų

24 dalių rinkinys

Gertuvė 
su įdėklu
• Su įdėklu 

vaisiams arba ledui
• Talpa 700 ml
• Įv. spalvų

Gėrimų dalytuvas 
„Citrina“
Stiklinis, su kraneliu, apie 5 l

Stikliniai 
šiaudeliai
Su valymo
šepetėliu
Ilgis apie 20 cm

XXL ledo rutuliukų formelės
Pildomos vandeniu arba sultimis, 
taip pat labai gerai tinka ledo 
rutuliukams su įdaru, 
pvz., su vaisiais
Skersmuo apie 5 cm

Uogienių cukrus
1 kg vaisių tereikia
500 g uogienių cukraus

500 g
(1 kg = 2,90)

Konservavimo stiklainis
Languotas dangtelis, 
apie 425 ml

Dekoravimo priemonių 
konservavimo stiklainiams 
rinkinys
Įv. motyvai

Butelis „Lory“
Dangtelis su
apkaba, įv. dizaino

1 l

Kibiras skalbimo 
priemonei laikyti
• Su rankenėle
• Įv. pastelinės spalvos
Apie 5 l

Dėžė su vyriais ir 
dangčiu
• Plastikas
• Užspaudžiamas 

uždoris
• Įv. spalvų
Apie 5,5 l

Atliekų rūšiuotuvas
• Plastikas
• Įv. spalvų
Apie 40 x 30 x 
aukštis 33 cm

Dėžutės dribsniams
• Plastikas
• Įv. spalvų
• Apie 1,3/2,4

ir 4 l

3 dalys

Dubuo
Plastikas
Skersmuo apie 32 cm

Garinė 
sulčiaspaudė
Iš aukštos kokybės 
blizgaus, nerūdijančiojo 
plieno, tinka visų 
tipų viryklėms (taip 
pat indukcinėms), 
skirta ruošti daržovių, 
vaisių ir žalumynų 
sultims, drebučiams, 
uogienėms, 
glotnučiams ir t. t. 
Skersmuo apie 26 cm

Stalo padėkliukai
Plastikas, įv. spalvų,

Apie 45 x 30 cm

Stiklo gra� nas
Nerūdijančiojo plieno 
dangtelis, integruotas
sietelis, apie 1 l

Apie 30 x 20 cm
Apie 38 x 28 cm

Skersmuo apie 11 x aukštis 19 cm
Skersmuo apie 20 x aukštis 12 cm

Apie 10 l
Apie 17 l6 dalių

Apie 11 l
Apie 26 l
Apie 52 l

Konservavimo stiklainiai
Dangteliai su vaisių piešinėliais, apie 210 ml

Pas mus visada pigu!

Laikas konservuoti!

6 vnt.

Medienos 
imitacija

4 dalių 
rinkinys

4 dalių 
rinkinys

5 dalių

Gaiviai gera kaina!
Visos kainos galioja nuo 

pirmadienio iki šeštadienio

Bambukiniai virtuvės įrankiai

Galima dėti 

vieną ant kito

Užlenkiamas ir 

nuimamas dangtis

5 dalių

6 vnt.

4,44 3,99

3,19
6,41

5,34
5,34

3,19
4,275,34

4,28
7,49

10,71

3,33
5,99
7,99

6,6,4242 

2,2,1212 
2,2,2222 

3,3,9999 

2,2,9999 1,1,8888 

1,1,4545 

2,2,1313 

1,–1,– 

–,77–,77

po

po

11,,3838 

33,,2020 

55,,3434

–,95–,95 33,,333322,,3838

7,7,9999 7,7,7777 

po

1010,,6969 1010,,7070

1010,,7171 

1010,,7070 

1010,,6666 

8,8,8888 

8,8,8888 3,3,2121 

3,3,1919 

2,2,1212 

6,6,4141 

2,2,6666 

8,8,8888 

1,1,9999 

1,–1,–

1,–1,– –,63–,63

33,33,3333 
4242,,8181 
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Purškiamasis 
dezodorantas
„Pure Fresh“

75 ml 
(1 l = 32,27)

Purškiamasis 
dezodorantas
„Zink Original“

100 ml 
(1 l = 19,90)

Burnos skalavimo 
skystis
Įv. rūšių

500 ml
(1 I = 3,38)

Universalus valiklis 
„PutzTeufel“
• Lengvai ir tausojančiai 

valo visus paviršius
• Įv. rūšių

1 l

WC gaiviklis
Įv. rūšių

3 x 50 g
(1 kg = 19,87)

Plaukų dažai 
„Permanente 
Coloration“
Įv. atspalvių

„Universal+“
„Febreze“
gaiva

„Aprilfrisch“

5,5 l

užtenka 100
skalbimų
(1 skalbimas = –,18)

arba

Patalpų 
kvėpiklis
• 1 100 ml difuzorius
• 6 kvapiosios lazdelės
• Įv. aromato

„Family“ 
galvos ir kūno 
šampūnas
Obuolių aromato, 
su žaliosios 
arbatos ekstraktu

500 ml
(1 I = 2,14)

Dantų pasta
Įv. 
rūšių

75 ml
(1 I = 21,20)

Drėgnosios servetėlės
„Pure“ arba „Natural Care“

Sausainių ir va� ių mišinys
Dalis su juoduoju 
šokoladu

600 g
(1 kg = 4,62)

Tiramisas
Pyragas su 
kreminiu įdaru

500 g
(1 kg = 7,28)

Makaronai
Iš kietųjų
kviečių miltų,
įv. rūšių

500 g
(1 kg = 2,22)

Teksasietiškas 
troškinys
Su aitriosiomis 
paprikomis 
pagardintomis
pupelėmis ir 
medžiotojų dešra

800 g (1 kg = 3,03)

Troškinys 
„Ragout Fin“

400 g
(1 kg = 9,05)

Kepimo mišinys
Įv. rūšių
Pvz., šokoladiniai 
keksiukai

300 g
(1 kg= 6,63)

Plaunamoji soda
Universali priemonė 
buičiai ir sodui, šalina 
įsisenėjusius ir didelius 
nešvarumus

500 g
(1 kg= 3,62)

Skysta soda
Universalus valiklis, 
pašalina nešvarumus ir 
dėmes

1 l

Kalkių šalinimo 
priemonė su citrinų 
rūgštimi
Pagaminta iš grynos, 
natūralios citrinos rūgšties

500 ml (1 l= 6,78)

Oro gaiviklis
Įv. rūšių

7 ml
(1 l = 431,43)

Tualetinis popierius
4 sluoksnių

16 ritinėlių 

po 130 lapelių

Kukurūzų 
spragėsiai
Saldūs, kibirėlyje

250 g
(1 kg = 10,76)

Kepimo
mišiniai
Marmurinis keksas

450 g
(1 kg = 4,42)

Citrininis 
pyragas,
su glaistu

500 g
(1 kg = 3,98)

Šokoladinis 
pyragas,
su glaistu

475 g
(1 kg = 4,19)

UAT pienas
• Ilgai galiojantis 

liesas pienas
• 1,5% riebumo

1 l

Gėrimas 
„Durstlöscher“
• Multivitaminų gėrimas
• Arbūzas
•  Šalta persikų arbata

1 l

Vaisių sirupas
Įv. rūšių
su vitaminu C

0,7 l
(1 I = 5,17)

Gėrimas „Durstlöscher“
Įv. rūšių

0,5 l
(1 l = 1,54)

Higienos prekės
palankiomis kainomis!

Neutralaus pH 

ir veganiškas

56 servetėlės

taip pat tinka 

kavos kapsulių ir 

espreso aparatams

Mėgaukitės ir taupykite!

Su 12 keksiukų 

formelėmis

Su šiaudeliu

Maišymo santykis 

1 : 6 = 4,9  l

Švelniai aštraus
skonio

1,1,2929 3,3,6262 

2,2,4242 

3,3,6262 1,1,1111 

–,98–,98

–,77–,77
po popopo

po

po 22,,0606 

1,1,9999 1,1,1111 7,7,2727 

1,1,8181 

3,3,3939 

2,2,4242 17,17,7777 

2,2,4242 

po

33,,0303 11,,6969 

1919,,9595 

3,3,0202 2,2,9898 1,–1,– 3,3,3333 

po

11,,3535 
44,,0505 

1,1,4949 1,1,6969 1,1,5959 

2,2,7777 

3,3,6464 
1,1,0707 

22,,4242 22,,4242 11,,9999 

2,2,6969 

1,1,9999 

1,1,9999 

33,,6262 

22,,5454 

33,,0303 

po

14 15


