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DOVANOMIS 
PASIRŪPINKITE 
IŠ ANKSTO!

Pasiūlymai galioja 2022 11 01 – 2022 11 30
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Sušluoja ir susiurbia dulkes, purvą, augintinių plaukus, trupinius, kitus 
smulkius nešvarumus ir drėgnomis šluostėmis nuvalo grindų paviršių. 
Tinka įvairiems paviršiams nuo plytelių iki kilimų. Rinkinį sudaro dulkių 
siurblys-robotas, įkrovimo stotelė, 
maitinimo laidas, valdymo pultelis, valymo 
šepetėlis, papildomi šoniniai šepetėliai, 2 
valymo šluostės, vandens 
(0,22 l) ir nešvarumų (0,23 l) talpyklos. 
Įkrovimo laikas - 4–6 val., veikimo laikas - iki 
100 min. Garantija –  2 metai.

-50 %

19999

 399,99 

ROBOTIC VAC&MOP dulkių siurbliui-robotui

    |  IŠPARDAVIMAS%
554622

7630054116155

Bambukiniam rankšluosčių 
komplektui BAMBOO-600
2 rankšluoščių komplektas: 50X100 
ir 70X140. Audinys 600 g/m2,                        
70% bambukas, 30% medvilnė.  

-15 %

2399

 28,29 140cm. Kaina 48,99 € 
160cm. Kaina 135,99 €
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„NOVELLY Home“ dirbtinė eglė 
„Classic“
Dirbtinė kalėdinė eglė, pasirinktinai 140 
arba 160 cm aukščio. 3999

RH04S infraraudonųjų spindulių 
šildytuvas
Galia 0,8 kW, 2 galingumo lygiai. Apšildomas 
plotas 8 m². Apsauga nuo perkaitimo.
Matmenys 36,5 cm x 11,5 cm x 29,5 cm, svoris 
0,9 kg. Baltos spalvos. Garantija – 3 metai.

556163
5561630000013

556186
0000055590105

140CM 
556187

0000055590112
160CM

556196
5561960000004

mėtinis
556197

5561970000001
terakota
556198

5561980000008  
vanilė

556199
5561990000005

rudas
556200

5562000000015
pilkas

556208, 5562080000011
pilkas L dydis

 556212, 5562120000018  
pilkas XXL dydis

 556209, 5562090000018  
oranžnis L dydis

 556213, 5562130000015  
oranžinis XXL dydis

556210, 5562100000014
smėlio spalvos L dydis

 556214, 5562140000012  
smėlio spalvos XXL dydis

 556211, 5562110000011  
violetinis L dydis

 556215, 5562150000019  
violetinis XXL dydis

556170
4952907001955
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Japoniškam 650 detalių konstruktoriui LaQ 

Frotiniams chalatams su gobtuvu 

Šis Japonijoje sukurtas ir pagamintas rinkinys 
gali būti puiki dovana tiek berniukams, tiek 
mergaitėms. Jo dėliojimas prisidės prie 
smulkiosios motorikos lavinimo bei ugdys 
loginį ir matematinį mąstymą, padės išmokti 
konstruoti judančius modelius. Yra patogus 
lagaminėlis detalėms saugoti. Gali žaisti vienas 
ar daugiau vaikų. 

Klasikinio modelio pailginti chalatai, itin patogūs, švelnūs ir lengvi. Tinka 
tiek vyrams, tiek moterims. Greitai sugeria drėgmę ir neleidžia perkaisti. 
Pagaminti iš minkšto ir puraus 100 % 
medvilnės pluošto, 360g/m2. Dvi kišenės, 
diržas, platus gobtuvas. Atitinka OEKO-TEX® 
STANDARD 100 reikalavimus.
L dydis: chalato ilgis 126 cm, krūtinės plotis 
62 cm, rankovės ilgis 56 cm. 
XXL dydis: chalato ilgis 130 cm, krūtinės 
plotis 66 cm, rankovės ilgis 60 cm. 
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6999

 74,99 

-15 %

2999

 35,29 

556173
4779023722508  
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7399

HERVIN EQUIPMENT elektrinė 
drabužių džiovyklė
8 šildomų vamzdžių elektrinė drabužių 
džiovyklė, 120 W, 230 V, dydis 95x50x74 cm. 
Garantija – 2 metai.

Benzininiam elektros generatoriui HYUNDAI HHY 
7020FE ATS, 5,5 kW
Inverterinis benzininis elektros 
generatorius. Keturtaktis. Tvirtas plieninis 
rėmas, apsauga nuo perkrovos, avarinis 
stabdymas esant žemam alyvos lygiui. 
Maks. galia 5,5 kW. Kuro bakas 25 L. Darbo 
trukmė su pilnu baku 900 min. Išmatavimai 
73x54,5x61 cm. Svoris 81,5 kg. Garantija 
– 2 metai.  

-9 %

99900

 1099,00 
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556158

0850219008232

140cm

160cm

nuo 9.00 iki 16.00 val.

nemokamai pristatysime 

2

1

3

Nuo 4899

9199

Kavos aparatas De’Longhi NESCAFÉ® Dolce Gusto® 
GENIO S EDG 225.W
„Automatinis, itin kompaktiškas kapsulinis kavos aparatas. Gali paruošti ne 
tik karštus, bet ir šaltus gėrimus - tereikia įdėti 
kapsulę, pasirinkti porcijos dydį ir mėgautis! Turi 
įdiegtą XL dydžio porciją. A+ energijos klasė, 
automatinis išsijungimas po kelių minučių 
nenaudojimo. Garantija – 2 metai. 
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556193
8004399334472
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556216, 5562160000016  
greipfrutas L dydis

 556221, 5562210000010  
greipfrutas XXL dydis

 556217, 5562170000013  
žalias L dydis

 556222, 5562220000017  
žalias XXL dydis

 556218, 5562180000010  
smėlio spalvos L dydis

 556223, 5562230000014  
smėlio spalvos XXL dydis

 556219, 5562190000017  
vanillė L dydis

 556224, 5562240000011  
vanillė XXL dydis

 556220, 5562200000013  
ryškiai mėlynas L dydis

 556225, 5562250000018  
ryškiai mėlynas XXL dydisFrotiniams chalatams su apykakle

Klasikinio modelio chalatai, itin patogūs, švelnūs ir lengvi. Tinka tiek 
vyrams, tiek moterims. Greitai sugeria drėgmę ir neleidžia perkaisti. 
Pagaminti iš minkšto ir puraus 100 % medvilnės pluošto, 430m/m2. Dvi 
kišenės, diržas, funkcionali apykaklė - 
galima atlenkti ir suteikti kaklui daugiau 
šilumos. Atitinka OEKO-TEX® STANDARD 
100 reikalavimus. L dydis: chalato ilgis 126 
cm, krūtinės plotis 62 cm, rankovės ilgis 
56 cm. XXL dydis: chalato ilgis 130 cm, 
krūtinės plotis 66 cm, rankovės ilgis 60 cm.
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3999 3599

ADLER AD3036 dviguba vaflinė CAMRY CR2821 plaukų kirpimo 
mašinėlė augintiniams

Vienu metu kepami 4 kvadrato formos vafliai. 
Neprideganti danga, saugi neįkaistanti 
išorinė danga, pasirengimo darbui šviesos 
indikatorius. Maks. galia 1500 W. 
Garantija – 2 metai.

Galia 35 W, tylus variklis, titano galvutė 
su keramikos ašmenimis, 4 skirtingo 
ilgio šukos, komplekte: elementas, alyva, 
šepetys ir įkroviklis. Garantija – 2 metai.

    |  IŠPARDAVIMAS%

| RIBOTAS KIEKIS

Elektrinė bulvių tarkavimo mašina.           
Kaina  124,99 €  98,99 € 
Sunktuvas. Kaina  28,99 €  26,99 € 

MIGIRIS BETM-1 elektrinei bulvių tarkavimo mašinai 
Galia 250 W, įtampa 220 V, dažnis 50 Hz, našumas 80 kg/val., masė 6,5 
kg, išmatavimai 28x21,5x29 cm. Kartu 
galite įsigyti tinkantį sunktuvą – lengvai 
išrenkamas ir valomas, skirtas tarkių 
skysčiui nusunkti ir sultims spausti iš 
sutarkuotų daržovių arba vaisių masės. 

553534
4779018620116

Tarkavimo mašina 
 554559

4779018621007
Sunktuvas

Pagaminta Lietuvoje
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65998699

HERVIN EQUIPMENT elektrinis 
avalynės džiovintuvas

HERVIN EQUIPMENT elektrinis 
rankšluosčių džiovintuvas

4 šildomų vamzdžių elektrinis avalynės 
džiovintuvas, 40 W, 230 V, dydis 40x36,5x31 
cm. Garantija – 2 metai.

6 šildomų vamzdžių elektrinis rankšluosčių 
džiovintuvas. 100 W, 230 V, dydis 52x36,5x90 
cm. Garantija – 2 metai.

-40 %

3599

 59,99 

-20 %

nuo 9899

 124,99 

ROVUS belaidžiam lygintuvui
Galima naudoti be laido arba su laidu, lyginti 
vertikaliai arba įprastai. 2 garų intensyvumo 
lygiai, intensyvios garų srovės ir purkštuko 
funkcijos. Automatinio išsijungimo ir 
savaiminio valymosi funkcija, apsauga nuo 
kalkių, nuo lašėjimo. Galia 2200 W.   
Garantija – 2 metai.

554694
7630033960205
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MINIMU oro drėkintuvai
Maloniai drėkina orą, o įlašinus į jį porą lašų eterinio aliejaus suteiks 
malonaus kvapo namams. Paprasta naudoti – tiesiog įpilkite vandens, 
įlašinkite kelis lašus eterinio aliejaus ir 
įjunkite. Turi LED lemputę – sukuria jaukią 
šviesą. Dviejų talpų pasirinktinai: 

600 ml. Kaina 43,99 € 
220 ml. Kaina 38,99 €

DELIMANO STAR karšto oro gruzdintuvei
Gruzdintą maistą galėsite gaminti be 
riebalų, maisto išorė tampa traški, o vidus 
– minkštas ir sultingas. Tinka saldžiems 
kepiniams, maisto šildymui. Talpa 3,5 l, galia 
1350 W. Temperatūros reguliavimas 80-
200 °C, 0-30 minučių laikmačio funkcija. 
Gruzdinimo indas padengtas nelimpančia 
danga. Garantija – 2 metai.

-20 %

6399

 79,99 

-10 %

6399

 70,99 

-15 %

2999

 35,29 

555594
7630054158988

556194
0633632022449

600 ml 
556195

0633632022357
220 ml

Lengvas, 100 % medvilnės užklotas pravers norint jaukiai užsikloti ar kaip 
lovatiesė, pledas iškylai. Švelnus, orui laidus audinys su lapų motyvais. 
Galite pasirinkti iš 2 spalvų ir 2 dydžių. Galima skalbti 60 °C temp., džiovinti 
džiovyklėje, lyginti, valyti cheminiu būdu.

Prabangūs ir elegantiški pledai iš 90% 
aukščiausios rūšies merino vilnos ir 10% 
kašmyro. Itin lengvi, švelnūs ir maloniai 
šilti. Dydis 140x200 cm, audinio tankis             
245 g/m2. Atitinka OEKO-TEX® STANDARD 
100 reikalavimus.

DORMEO NATURE’S medvilniniams užklotams

Pledams su kašmyru ANDORA

555982
7630054164323

130X190 žalias
555983

7630054164385
130X190 šv. žalias

556139
7630054164347

200x200 žalias
556140

7630054164408
200x200 šv. žalias

556201
5562010000012

pilkas linijomis
556206

5562060000017  
smėlio spalvos

556205
5562050000010  

melsvas
 556203

5562030000016  
rudas

 556204
5562040000013  

šv. rožinis
 556202

5562020000019  
tamsiai pilkas

556207
5562070000014  

pilkas

DELIMANO DUAL dvigubai karšto oro gruzdintuei
Vienu metu galėsite gaminti 2 patiekalus, skirtingomis programomis - yra 
2 atskiri po 4 l talpos gruzdinimo indai. 
Nelimpanti danga. Funkcijos: atitirpinimas, 
kepimas, gruzdinimas, pašildymas, maisto 
džiovinimas. Skaitmeninis jutiklinis ekranas, 
temperatūros reguliavimas 80-200 °C. 
0-60 min laikmatis, 3–24 val. laikmatis 
džiovinimui. Automatinis išsijungimas. Galia 
1700 W. Garantija – 2 metai.

-20 %

17599

 219,99 

555595
7630054152467   

-30 %

Šie 4 cm aukščio antčiužiniai padeda palaikyti tinkamą stuburo padėtį, reljefinis „Ecocell®“ pagrindas suteikia 
komforto - medžiaga korėtos struktūros ir laidi orui. Papildomam oro laidumui yra „AirX System“ įsiuvai užvalkalo 
šonuose. Tai padeda palaikyti miego paviršiaus gaivą ir sausumą. Užvalkalas nusegamas, tačiau neskalbiamas.

DORMEO OPTIONS antčiužiniams

    |  IŠPARDAVIMAS

 
130x190 cm žalias arba šviesiai žalias.         
Kaina  34,99 €  24,49 € 
200x200 cm žalias arba šviesiai žalias.         
Kaina  49,99 €  34,99 €

556175
4779023722515

556176
4779023722522

220 ml 600 ml

Nuo 3899

553824
5902934830041

554316
5908256835085
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-25 %

3599

DORMEO IMEMORY SILVER II dvipusiams čiužiniams
3 komforto zonų pagrindas. „Memory“ medžiaga idealiai prisitaiko prie kūno, itin laidi orui. Užvalkalas impregnuotas apsauga nuo 
dulkių erkučių ir bakterijų, nuimamas, galima skalbti. Dvigulis 160 x 200 cm čiužinys pagamintas iš dviejų dalių: galima apversti 
tik vieną čiužinio dalį ir partneris galės miegoti ant minkštesnės arba kietesnės dalies. Aukštis 18 cm. 15 metų garantija čiužinio 
pagrindui. 

    |  IŠPARDAVIMAS%

| RIBOTAS KIEKIS

IU INIO

PAGRINDUI

GARANTIJA

554725
7640148253093
90x200cm
Kaina  359,00 €  269,25 €

555013 
7640148253055
140x200cm
Kaina  559,00 €  419,25 €

554727
7630054182457
160x200cm
Kaina  619,00 €  464,25 €

555012 
7640148253079
120x200cm
Kaina  459,00 €  344,25 €

DORMEO EMBOSSED pagalvės ir antklodės komplektui

-40 %

Komplektą sudaro 50x70 cm pagalvė ir 140x200 cm arba 200x200 cm 
antklodė su „Wellsleep® advanced“ mikropluošto kamšalu. Sudėtyje esanti 
„CleanEffect®“ medžiaga saugo nuo bakterijų, dulkių erkučių, nemalonių 
kvapų susidarymo. Galima skalbti 60 °C temp., greitai džiūsta. Švelniai 
žalsvos arba baltos spalvos. 

555221
7630054152641

Šv. žalias rinkinys 140x200  
 555222

7630054152689
Šv. žalias rinkinys 200x200  

 555223
7630054152627

Baltas rinkinys 140x200  
 555224

7630054152665
Baltas rinkinys 200x200  

140x200 cm rinkinys baltas arba šv. žalios 
spalvos. Kaina  59,99 €  35,99 € 
200x200 cm rinkinys baltas arba šv. žalios 
spalvos. Kaina  99,99 €  59,99 € 

14199

BESK 9063736 tepalinis radiatorius, 11 sekcijų 

11 sekcijų, galia 2,5KW. 3 galingumo 
lygiai, apsauga nuo perkaitimo, 
termostatas. Matmenys 51,5 x 16 x 65 cm.                   
Garantija – 2 metai.

  |  NAUJIENA

Magnetinių kaladėlių rinkiniui PEOPLE BLOCKS
Patentuotos magnetinės technologijos 
kaladėlių rinkinys, puikiai tinkantis vaikams 
nuo 18 mėnesių. Lavina motorinius ir 
kūrybinius įgūdžius. Rinkinį sudaro 31 
klasikinių spalvų kaladėlė ir žaidimo 
žemėlapis. Sudėtyje nėra švino. Sukurta 
Japonijoje, pagaminta Kinijoje.
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-20 %

4799

 59,99 

-40 %

554694
7630033960205

-20 %

555594
7630054158988

DELIMANO DUAL dvigubai karšto oro gruzdintuei
Vienu metu galėsite gaminti 2 patiekalus, skirtingomis programomis - yra 
2 atskiri po 4 l talpos gruzdinimo indai. 
Nelimpanti danga. Funkcijos: atitirpinimas, 
kepimas, gruzdinimas, pašildymas, maisto 
džiovinimas. Skaitmeninis jutiklinis ekranas, 
temperatūros reguliavimas 80-200 °C. 
0-60 min laikmatis, 3–24 val. laikmatis 
džiovinimui. Automatinis išsijungimas. Galia 
1700 W. Garantija – 2 metai.

-20 %

555595
7630054152467   

NAPSIE OCEAN pagalvėms ir antklodėms
Šios patalynės užpildas pagamintas iš perdirbto vandenynuose surinkto 
plastiko, laikantis aukštos kokybės standartų. Patalynė lengva ir laidi orui, 
ypač patogi. Pagalvė turi užtrauktuką – galima reguliuoti užpildo kiekį 
pagalvėje. Patalynę galima skalbti skalbyklėje, 
60 °C.
Pagalvė 50x70 cm. Kaina  39,00 €  27,30 € 
Antklodė 140x200 cm. Kaina  49,00 €  34,30 € 
Antklodė 200x200 cm. Kaina  69,00 €  48,30 €

-30 %

555800
7630054150722

Pagalvė 50x70   
555801

7630054150746
Antklodė 140x200 

555802
7630054150760

Antklodė 200x200  
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7699„NOVELLY Home“ dirbtinė eglė 
„Classic Home“
Klasikinė 210 cm aukščio dirbtinė eglutė.

140cm. Kaina 112,99 € 
220cm. Kaina 232,99 €

  |  NAUJIENA

„NOVELLY Home“ dirbtinė eglė „Royal“
Ypač tanki aukštos kokybės dirbtinė 
eglutė. Pasirinktinai 140 arba 220 cm 
aukščio.

ARTFONE mygtukiniams atlenkiamiems telefonams
Puikiai tinka vyresnio amžiaus žmonėms. Dideli patogūs mygtukai, „Dual 
SIM“, FM imtuvas, žibintuvėlis, SOS mygtukas. Yra kroviklis, įkrovimo 
stotelė, instrukcija. 
C10: 0,3 MP kamera, 1400 mAh baterija, du ekranai, 13 x 8,7 x 7,6 cm,      
210 g. Raudonos spalvos. Kaina  68,99 €  55,19 €
F20: 1000 mAh baterija, „Bluetooth“. 
10,12 x 5,1 x 2 cm, 218 g.                                                     
Juodos spalvos. Kaina  57,99 €  46,39 € -20 %

C10
555705

0703674401837 
F20

555706 
0703674401820

556181
0000055590068

180CM
556182

0000055590075
240CM

556183
0000055590013

140CM
556184

0000055590037
220CM

556188
0000055580540

556169
842076130010

180cm. Kaina 136,99 € 
240cm. Kaina 217,99 €
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„NOVELLY Home“ dirbtinė eglė „Premium“
Tankių šakų dirbtinė eglė, ypatingai 
panaši į natūralią gyvą eglę. Pasirinktinai 
180 arba 240 cm aukščio.

-35 %

Šie 4 cm aukščio antčiužiniai padeda palaikyti tinkamą stuburo padėtį, reljefinis „Ecocell®“ pagrindas suteikia 
komforto - medžiaga korėtos struktūros ir laidi orui. Papildomam oro laidumui yra „AirX System“ įsiuvai užvalkalo 
šonuose. Tai padeda palaikyti miego paviršiaus gaivą ir sausumą. Užvalkalas nusegamas, tačiau neskalbiamas.

DORMEO OPTIONS antčiužiniams

    |  IŠPARDAVIMAS%

 
160x200 cm. Kaina  199,99 €  129,99 € 
180x200 cm. Kaina  219,99 €  142,99 €

 
70x190 cm. Kaina  89,99 €  58,49 € 
90x200 cm. Kaina  109,99 €  71,49 €

Nuo 11299 Nuo 13699

554316
5908256835085

556162
5561620000016

555850, 7630054169489

70x190cm
555851, 7630054169502 

90x200cm
555852, 7630054169526

160x200cm
555853, 7630054169540

180x200cm



UŽSISAKYKITE PREKES NEIŠEIDAMI IŠ NAMŲ 

Leidinyje nurodytų prekių ieškokite kaimų ir miestelių paštuose bei teiraukitės laiškininko. Leidinyje nurodytas prekių rūšių skaičius gali nesutapti su paštuose turimu asortimentu. Prekių kiekis ribotas. Jei šiame leidinyje nurodytos prekių 
kainos ir kita informacija apie prekes nesutampa su pateiktomis paštuose, prašome vadovautis paštuose skelbiama informacija. Leidinyje nurodytų prekių spalva, forma, prekinė išvaizda ar pan. gali neatitikti realios prekių spalvos, formos, 
prekinės išvaizdos dėl nuo prekių tiekėjų ir (ar) gamintojų priklausančių priežasčių. Nuolaidos nesumuojamos. Lietuvos paštas pasilieka teisę keisti akcijas, jų trukmę ir prekių kainas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie vykstančias 
akcijas arba konkrečiame pašte neradę leidinyje reklamuojamų prekių, papildomos informacijos teiraukitės klientų aptarnavimo specialisto.
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6099THIRARD kodinė raktų dėžutė

SUNLUX lauko šviestuvai su saulės baterijomis

SUNLUX lauko šviestuvai su saulės baterijomis

THIRARD pakabinamos spynos

Sieninė kodinė raktų dėžutė,                            
dydis 14,5x10,5 cm.

SUNLUX gamintojo sieniniai šviestuvai: 
SUNLUX SA1035: su saulės elementais, 77 LED, šviečia balta spalva, 10,5 x 
10,2 x 20 cm. Kaina 21,99 €. 
SUNLUX SA1036: su saulės elementais, 26,5 x 11,9 x 6 cm. Kaina 22,99 €. 
Minimalus perkamas kiekis 2 vnt. (galima įsigyti skirtingus).

SUNLUX gamintojo sieniniai šviestuvai: 
SUNLUX 8104: su saulės elementais, metalinis, sieninis, 15 x 11 x 4 cm. 
Kaina 9,89 €. 
SUNLUX SA2016: su saulės elementais, 10,5 x 14 x 6,5 cm. Kaina 14,99 €. 
Minimalus perkamas kiekis 2 vnt. (galima įsigyti skirtingus).

Aukštos kokybės metalinės spynos. 
THIRARD Astra: 3 raktų apvali metalinė pakabinama spyna. Nerūdijančio 
plieno, 7 cm. Kaina 40,99 €. 
THIRARD Thor: 5 raktų stačiakampė pakabinama spyna. Plieninė, 
chromuota, 9,4 cm. Kaina 37,99 €. 
THIRARD Saturn: 5 skaičių eilių metalinė kodinė spyna. Kaina 23,99 €.

18999

AMBER-LINE X-CLASS X-451 benzininis grandininis 
pjūklas
Puikiai tinka medžių pjovimui, malkų ruošimui, genėjimui. Lengvas 
užvedimas, galia 2,8 kW, dvitaktis variklis, juosta 40 cm (15”), grandinė 
64/3,25/1,5. Kuro bako talpa 550 ml. 
Matmenys 430 x 260 x 290 mm, svoris 
6 kg. Priede įrankių komplektas (žvakės 
raktas, dildė, atsuktuvas ir kt.), bakelis kuro 
mišiniui ruošti. Pagamintas D. Britanijoje.          
Garantija – 2 metai. 
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17999

RYOBI R18DD3-225S akumuliatorinis suktuvas-
gręžtuvas
Puikiai tinka gręžti medžiui, metalui ir sukimo 
darbams. Akumuliatorius 2x2.5 Ah, Li-ion, su 
įkrovikliu. Įkrovimo trukmė 60 min. Galia 18 V. 
13 mm reketinis griebtuvas tvirčiau sugriebia 
grąžtą ir yra patvaresnis. Su šviesos diodu, su 
krepšiu.  Garantija – 2 metai.
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9900

POWERPLUS POWE80090 nešiojamas automobilinio 
variklio paleidėjas + kompresorius + energijos stotelė
Tai Belgijos gamintojo akumuliatoriaus paleidėjas, skirtas užvesti 
automobilius su nusėdusiais akumuliatoriais (nepilnai iškrautais). 
Prietaisas yra saugus ir draugiškas automoblių elektronikos 
komponentams, integruotas 3,6 W prožektorius, kompresorius, 
skirtas pripūsti įvairaus tipo padangoms ar kitiems dalykams. Gali būti 
naudojamas ir kaip avarinis energijos šaltinis. Galima naudoti keliems 
paleidimams be papildomo įkrovimo. Vienfazis 
12 V, idealiausias akumuliatoriams iki 90 Ah. 
Įkrovimo srovė 6A. Paleidimo srovė maks. 
iki 900 A. Dydis 17,5x37x38 cm, svoris 7 kg. 
Garantija – 2 metai.

5699

MAR-POL 3 vnt. kirvių rinkinys
Stiklo pluošto rankenos su giliais grioveliais 
užtikrina saugų sukibimą net su drėgnomis 
rankomis. Rankenos lengvos, atsparios 
drėgmei. Rankenų ilgis užtikrina didelę smūgio 
jėgą. Kirvių matmenys: 87,5 cm, 2,17 kg; 85 cm, 
1,53 kg; 39 cm, 0,7 kg.  
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9900

POWERPLUS POWX322 dulkių siurblys                   
sausam-šlapiam valymui
Šis dulkių siurblys greitai ir efektyviai pašalina dulkes ir skysčius. Taip 
pat yra pūtimo funkcija lapams ir nešvarumams nuo kiemo ar terasos 
nuvalyti. Galia 1000 W, 220-240 V, 15 L nerūdijančio plieno bakas. Trijų 
dalių vamzdis, antgaliai grindims, baldams ar 
kt. paviršiams valyti.  3,5 m laidas, pagrindas 
su 4 ratukais. Pridedamas maišelis dulkėms ir 
sausam purvui siurbti. Garantija – 2 metai.

47900

Benzininiam elektros generatoriui POWERPLUS 
POWX510, 2.2kW
Galingas generatorius, 2,2 kW. Dėl didelio 
15 L degalų bako su patogiu degalų lygio 
indikatoriumi generatorius veiks apie 11 
valandų be papildymo. Turi mažesnę CO2 
emisiją, mažiau triukšmo. Variklis 4 kW. 
Lengvas užvedimas. Mažos degalų sąnaudos. 
Svoris 47 kg. Garantija – 2 metai.

  |  NAUJIENA   |  NAUJIENA

10900

POWERPLUS POWX3018 pelenų ir dulkių siurblys
Puikiai tinka patalpoms, automobiliui, garažui, 
minkštasuoliams, foteliams, ugniakurams, 
židiniams ir krosnims 
valyti. Maks. pelenų temp. 40 C°. Galia 1800 
W, 220-240 V, laidas 5 m, žarna 2 m, bakas 
20 L. Filtro valymo mygtukas, pūtimo funkcija. 
Garantija – 3 metai.
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 229,99 

AMBER-LINE G-CLASS G-333, 3,3 kW benzininiam 
grandininiam pjūklui
Galingas variklis – tinka vidutinių ir didesnių 
medžių pjovimui, malkų ruošimui. Lengvas 
užvedimas, galia 3,3 kW, dvitaktis variklis, 
68 cm3. Juosta 52 cm / 20‘‘, kuro bakas 
550 ml. Svoris 6,6 kg. Komplekte pjovimo 
juostos apsauga, žvakės raktas, dildė, 
atsuktuvas ir kt. įrankiai, bakelis kuro 
mišiniui ruošti. Pagamintas D. Britanijoje. 
Garantija – 2 metai. 
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