
Skersmuo apie 35 x aukštis 31 cm
Skersmuo apie 40 x aukštis 45 cm
Skersmuo apie 60 x aukštis 55 cm
Skersmuo apie 80 x aukštis 68 cm

Pritaikytas dengiamasis brezentas (be pav.)

Apie 315 ml, 6 vnt.

Pripučiamas baseinas
• Savaime pasistato pripučiant
• Talpa: apie 1 880 l (užpildžius 80%)
• 23 vatų � ltro siurblys, 1 249 l/val.
• Integruotas išleidimo vožtuvas su sodo žarnos adapteriu
• Skersmuo apie  244 x aukštis 61 cm

Medinis sodinimo stalas
• Stalviršis su cinkuota 

metaline plokšte
• Medžiaga: eglės mediena

Plotis apie 76 cm 
Aukštis apie 91 cm 
Gylis apie 37 cm

Ilgis apie 110 cm 
Plotis apie 51 cm 
Aukštis apie 94 cm

Vazonas
Įv. spalvų,
skersmuo apie 30 x aukštis 26 cm

Dirbtinis
bambuko 
krūmas
Tikroviška 
išvaizda

Aukštis apie 90 cm

Tikmedžio žvakidė
•  Masyvi
• Šviesus vaško užpildas su dagtimi
• Skirta naudoti tik lauke

Skersmuo apie 20 x aukštis 8 cm

Dekoratyvinis padėklas „Blumenprint“
•  Medinis
• 2 integruotos rankenos

Skersmuo apie 35 x aukštis 5 cm

Vaikiškas aukštas augalų lovelis
Su semtuvėliu, kauptuku, grėbliu, 
sodinimo įrankiu, laistytuvu,
4 lentelėmis ir 2 gėlių vazonais
Plotis apie 43 cm
Aukštis apie 31 cm
Gylis apie 28 cm

Metalinis kritulių matuoklis
• Spalvotai dažytas
• Įv. dizaino

Figūros aukštis: 
apie 18 cm,
aukštis su 
smaigu apie 85 cm

Elektrinis 
piktžolių degintuvas

• Taip pat tinka kepsninėms ir židiniams uždegti
• 2 šildymo lygiai: 60°C ir 650°C
• Su 2 antgaliais
• 2000 vatų

Aukštis apie 100 cm

Saulės energijos 
sieninis šviestuvas
Iš nerūdijančio plieno ir stiklo, 
su akumuliatoriumi

Saulės energijos stoglovio šviestuvas
• 16 LED lempučių
• Judesio jutiklis 10 m/180°
• Su akumuliatoriumi
Apie 11 x 8 x 18 cm

Sodo vežimėlis
• Stabili konstrukcija 

su plastikine vonele
• Praktiška išvertimo funkcija
• Maks. keliamoji galia: 

250 kg
• 4 pripučiami ratai
• Vonelės talpa: 75 l
• Nesurinktas

Saulės energijos 
LED lempa
1 LED lemputė, 
degimo trukmė: 
apie 6 – 8 val.,
su akumuliatoriumi, 
aukštis apie 39 cm

Vandens statinė „Jumbo“
• Plastikas
• Su dangčiu ir išleidimo čiaupu

Apie 200 l

Lietaus vandens 
statinės stovas

Baseino dugno 
apsauginis tentas
Apie 274 x 274 cm

Uogienių cukrus
1 kg vaisių reikia tik
500 g cukraus

500 g
(1 kg = 1,92)

Konservavimo stiklainiai
Dangteliai su vaisių 
piešinėliais, apie 210 ml

su � ltro siurbliu 
ir I dydžio 

� ltravimo kasete 

6 vnt.

2 : 1

Paprasta tvirtinti 
prie stoglovio

Smagu net ir
lietui lyjant!

Su meile
pagaminta 
namuose!

Be jokio vargo!
Visos kainos galioja nuo pirmadienio iki šeštadienio!
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Galioja nuo 2022 05 232022 05 23

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

www.thomasphilipps.lt. 

Vilnius
Kaunas II
Kaunas IV
Šiauliai
Klaipėda

Galioja nuo 2022 05 23 iki 2022 05 28 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.

išspausdinta 
ant perdirbto 
popieriaus

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- 10-16

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



Stiklinės
Talpa: 
420 ml

Gertuvė 
su įdėklu
• Su įdėklu 

vaisiams arba ledui
• Talpa: 700 ml
• Įv. spalvų

Ketaus puodas
• Stiklinis dangtis su nerūdijančiojo plieno kraštu
• Platus pylimo kraštas
• Nerūdijančiojo plieno rankenos su silikonu
• Galima plauti indaplovėje
• Tinka visų tipų viryklėms 

(taip pat indukcinėms)

Skersmuo 
apie 20 cm

Lieto aliuminio keptuvas
• Smūgiams atsparus stiklinis dangtis su 

skysčių papildymo rankenėle
• Galima kepti orkaitėje maks. iki 240 °C 

(stiklinis dangtis maks. iki 180°C)
• Galima plauti indaplovėje
• Talpa: apie 4,6 l

Apie 40 x 22 cm

Keptuvės apsaugas
Nerūdijantysis plienas, skersmuo apie 28 cm

Pietų dėžutė „Retro“
• Su gumele
• Plastikas

Apie 19 x 12 x 6 cm

Salotų džiovyklė
• Plastikas
• Įv. spalvų

Skersmuo apie 25 cm

Indas tortui
• Stabilus uždarymo mechanizmas
• Rankenos

Skersmuo apie 34 x aukštis 15 cm

Keptuvė
• Padengta keramine danga
• Nerūdijančio plieno rankena
• Tinka visų tipų viryklėms (taip pat indukcinėms)
• Tinka naudoti orkaitėje (iki 240 laipsnių)
• Galima plauti indaplovėje
• Be PFOA ir PTFE

Skersmuo 
apie 28 cm

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

Stikliniai produktų laikymo 
indeliai su dangteliais
Su 4 vietose užspaudžiamu dangteliu, tempe-
ratūrai nuo –20 °C iki +400 °C atsparus stiklas, 
plastikinis dangtelis su silikoniniu sandarikliu, 
galima dėti į mikrobangų krosnelę ir orkaitę 
(be dangtelio)

Skalbinių krepšys ir vonelė
Įv. spalvų, ilgis apie 68 x plotis 45 x aukštis 24 cm

Dėžė
Plastikas, dviejų dalių dangtis, 
atlenkiamas į priešingas puses

10 l

Daiktų laikymo dėžė „BoxOne“
Su dėtuve, dangčiu,
užspaudžiamu uždoriu

Apie 3 l

Universalus lankstus krepšys
Įv. spalvų, plastikas,
skersmuo apie 46 cm, 40 l

Skalbinių džiovykla
• Plieninis rėmas
• Su virvėmis ir žiedais iš cinkuoto plieno
• Nerūdija

Skalbinių segtukai 
„Žuvis“
Įv. spalvų

Lyginimo lenta „Jean“
Medvilnės užvalkalas, garus praleidžiantis 
lyginimo paviršius, apie 114 x 33 x 90 cm

Stalinis ventiliatorius
• 2 greičio

pakopos
• Švytuojantis

Skersmuo 
apie 23 cm

Sumuštinių keptuvas „Trys viename“
• 3 nuimami plokščių rinkiniai: 

sumuštiniams, va� iams ir kepsniams kepti
• Su nekimbančia danga
• Galia: 

800 vatų

Alaus dėžės dėklas
Su dangčiu,
oro sąlygoms atspari mediena,
apie 78 x 58 x 7 cm

Sulankstomas 
vežimėlis
Rankena, apkrova: 
maks. 80 kg, su dėklu

Plotis apie 49 cm
Aukštis apie 61 cm
Ilgis apie 99 cm

Apvalios
baterijos
CR2032, CR2025
arba CR2016

30 l
80 l 9 l

Vienkartinė kepsninė iš aliuminio
Paruošta uždegti, nereikia kepsninių degiklio, 
ilgai dega, apie 31 x 25 cm

Sodo
kepsninė
• Reguliuojamas 

kepimo grotelių 
aukštis

• Emaliuotas
indas pelenams

Skersmuo apie 32 cm, 
aukštis apie 52 cm

0,3 / 0,85 ir 1,4 l

Didelė 40vnt. pakuotė 5 vnt.

3 dalių 
rinkinys

2 dalių
rinkinys

16 dalių rinkinys

20 m virvių ilgis

Buičiai 
ir sodui

Aukščio reguliavimas 

6 lygiais (maks. 90 cm)

Pridedama 600 g 
medienos anglių

Puikiai tinka 
vakarėliams sode!

Pigesni buities reikmenys!
Visą savaitę!

Išvykoms į gamtą!

3 dalių 
rinkinys
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mėgstamiausia aplinka
Jauki

Nedidelis vaikiškas 
ventiliatorius
Linksmų gyvūnų 
dizainas, varomas 
sukama rankena 
ir su vandens 
purkštuvu

Aukštis apie 18 cm

Teniso rinkinys 
su minkštu 
kamuoliuku
2 raketės
Ilgis apie 55 cm, 
1 minkštas
teniso kamuoliukas,
1 plunksninukas

Rankinis 
ventiliatorius
Su vandens purkštuvu, 
veikia su baterijomis 
(baterijos nepridėtos)

Aukštis apie 27 cm

100 vandens balionų-bombų
Su praktišku 
įtaisu vandeniui 
iš čiaupo prileisti

Muilo burbulų pūtimo žaislas
Su 118 ml muilo burbulų skysčio (kiekvienam žaislui)

Šokinėjimo 
kamuolys
Su linksmais veidukais,
įv. spalvų
Skersmuo 45 cmSulankstomas stovyklavimo krėslas

• Gėrimų laikiklis
• Įv. spalvų
• Yra dėklas 

nešti

Vieneto kaina

Deginimosi gultas „Jaipur“
• Ilgaamžis, oro pokyčiams atsparus 

plastikinis rėmas
• Kokybiška pinta struktūra
• 4 padėčių reguliuojamas atlošas
• Sulankstomas

Ilgis apie 188 cm
Plotis apie 58 cm
Aukštis apie 29 cm

Su pagalvėle

Uždanga nuo saulės
Poliesterio audinys, sutvirtinti kraštai, tvirtai laiko, 
su įtempimo virve, 4 spyruoklėmis ir 4 karabininiais kabliais, įv. spalvų 

Trikampė: apie  415 x 415 x 415 cm
arba keturkampė: apie 300 x 200 cm

Poilsio baldų komplektas „Rosalie“
• Rotango imitacija
• Perdirbtas ir perdirbamas plastikas
• Atsparus vandeniui ir ultravioletiniams spinduliams

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

Aliumininė pavėsinė „Ruck-Zuck” 
• Labai patogiai sulankstoma
• Nereikia sujungti
• Oro sąlygoms atsparus 

aliuminio rėmas
• Sulankstoma
• Poliesteris
• Mėlynos arba 
 žalios spalvos

Sodo suolas „William“
Balinto medžio spalvos

Plotis apie 100 cm
Gylis apie 50 cm
Aukštis apie 90 cm

Balkono kėdė
Milteliniu būdu dengtas plienas, tekstilės 
apvalkalas (70 % PVC / 30 % poliesteris),
maks. apkrova: 150 kg
Plotis apie 45 cm
Aukštis apie 81 cm
Gylis apie 56 cm

1

2

3

2

3

1

Laužavietė
Jaukiems vakarams
sode arba terasoje
Skersmuo apie 60 cm, 
aukštis apie 28 cm

Išskirtinio dizaino plaukimo čiužinys
Atlošas ir gėrimų laikiklis, tvirtas vinilas, įv. spalvų

Plaukimo akiniai
„Hydro Swim“
Nosies lankelis ir silikoninis galvos 
dirželis, tamsinti stiklai, įv. spalvų

Vaikiškas baseinas
„Groovy Gira� e“
Prie sodo žarnos prijungiamas vandens purkštuvas, 
patvarus PVC, vandens talpa: 220 l, integruotas 
išleidimo vožtuvas 
Apie 266 x 157 x 127 cm

Plaukmenys 
„Swim Safe“
Tvirtas vinilas, 
2 pripučiamos kameros

Vaikiškas baseinas „Elliptic“
Itin plačios šoninės sienelės, tvirtas vinilas, 
vandens talpa: apie 542 l, apsauginis vožtuvas orui greitai pripūsti ir išleisti
Apie 229 x 152 x 51 cm

Dvivietis plaukimo ratas
Tvirtas vinilas, apsauginiai vožtuvai, 
3 pripučiamos kameros, 2 tvirtos rankenos, patogios 
pripučiamos galvos atramos, maks. apkrova: 180 kg

Lauko pagalvėlė
Nešlampanti,
įv. spalvų, apie 45 x 45 cm

Balkono stalas su 
stikliniu stalviršiu
Milteliniu būdu dengtas plienas
Maks. apkrova: 50 kg
Ilgis apie 70 cm
Plotis apie 70 cm
Aukštis apie 70 cm

Lengva pūsti didelius 

muilo burbulus

Žaidimai ir linksmybės!

Su 4 pagalvėlėmis

Su dėtuve

3 x 3 m

2 vietų
4 dalių

6 vnt.

2vnt. rinkinys

Natūralus tikmedis

Ilgis apie 188 x plotis 117 cm

Ilgis apie 161 x plotis 84 cm

Vandens malonumai

Grūdintas stiklas

Apsauga nuo 
UV spindulių 50+

Atspari
oro permainoms
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Gera kaina
2 vnt. = 17,77

4
Visos prekės be dekoracijų.
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Sodo atliekų maišai
• Itin tvirti

ir neplyštantys
• Apie 85 x 110 cm

130 l

Plūduriuojantis apvalus
LED žibintas
• Keičia spalvą
• Plastikas
• Skersmuo apie 83 mm
• Su akumuliatoriumi

Aukštas augalų lovelis
• Plastikas
• Permatomas dangtis
• Tamsiai pilkos spalvos

Aukštas augalų lovelis
• Pušies medienos
• Apatinė lentyna
• Ergonomiškai 

optimalus 
darbo aukštis

Substratas 
pakeltoms lysvėms

40 l
(1 l = –,08)

Sodo kompostas
„Premium“
Tik su organinėmis trąšomis

20 kg
(1 kg = –,15)

Šiltnamis
• Lengvai sumontuojamas
• Puikiai tinka augalų 

auginimui
• Susukamas langas 

su užtrauktukais
• Permatomas

Daržovių trąšos
• Ekologiškam daržui ir augalų 

loveliams
• Organinės azoto, fosforo ir 

kalio trąšos 5+3+8

2,5 kg
(1 kg = 2,39)

Uogų ir vaisių trąšos
Specialiai pritaikytos 
uogoms, vaisiams ir 
smulkioms daržovėms

2,5 kg
(1 kg = –,77

Sodo rinkinys
Rožių žirklės, kastuvėlis ir 
grėbliukas

Plotis apie 100 cm
Aukštis apie 100 cm
Gylis apie 50 cm

Gėlių
purkštuvas
0,55 l

Universalus slėginis purkštuvas
Su pumpavimo rankenėle, 1 l

Vejos laistymo purkštuvas
Tolygus laistymas, purškiamasis vamzdelis iš 
aliuminio, 
švytuojantis

Apie 10 x 42 x 15 cm

Laistytuvas
• Su antgaliu
• Įv. spalvų

1,8 l

Gėlių substratas
Lysvėms, vazonams
ir balkonų loveliams

40 l
(1 l = –,06)

Kokosinis mulčio diskas
100 % biologiškai suyrantis

Skersmuo apie 35 cm

Augalų vazonas 
„Cilindras“
• Atsparus UV spinduliams 

ir oro sąlygoms, kokybiškas 
polipropilenas

• Galima naudoti viduje ir lauke
• Su vandens išleidimo anga

ir kamšteliu
• Paaukštintas dugnas
• Tamsiai pilkos spalvos
Skersmuo apie 
36 cm x aukštis 37 cm

Vazonas „Stone“
Iš plastiko, atsparus oro 
sąlygoms ir nedūžtantis

Plotis 60 cm
Aukštis 22 cm
Gylis 35 cm

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

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

Metalinė gėlių
auginimo atrama
Apie 62 x 28 cm

Metalinis gėlių laikiklis
Plastikinė danga
su grioveliais

Obelisko formos
augalų atrama
Metalinė, žalia,
skersmuo apie 40 cm, 
aukštis apie 200 cm

Sodo arba vynuogių 
genėjimo žirklės
• Anglingojo plieno ašmenys
• Neslystančios 

rankenos

Ilgis apie 20 cm

Saulės energijos 
žibintai
• Metalas ir plastikas
• Su akumuliatoriumi

Aukštis apie 37 cm

Metalinis saulės energijos žibintas
• 1 šiltos baltos spalvos

LED lemputė su plazdančia šviesa
• Su akumuliatoriumi

Saulės energijos 
pelių ir kurmių baidyklė
• Baido peles ir kurmius
• Veikia vibruodama ir 

skleisdama 400 Hz 
(+/- 50 Hz) garsą

• Įmontuoti akumuliatoriai

Vieneto kaina

Skersmuo apie 43 cm x aukštis 44 cm

Apie 90 x 39 cm
Apie 180 x 70 cm

2 l
Aukštis apie 120 cm
Aukštis apie 140 cm
Aukštis apie 160 cm

Aukštis apie 
100 cm

4,5 l

Vazonas
• 4 aukštų
• Plastikas
• Galima dėti vieną ant kito
Apie 45 x 45 x aukštis 65 cm

laistymas!

2 vnt.

10 vnt.

3 dalių

4 vnt.

Su spalvų 
keitikliu

Ekologiškos

Rotango imitacija

Akmens imitacija

10 dalių rinkinys

Metas
į sodą!

Ryškiai apšviesta!

Užsiauginkite patys! Tikslus

44
 cm

Taip pat tinka 
bulvėms ir 

braškėms auginti

Natūraliai 
tvarios,

 pagamintos 
nekenkiant 

klimatui

2,22
Gera kaina
4 maišai =
(1 l = –,05) 7,77
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Kvapni žvakė „Citronella“
Įv. spalvų, skersmuo 
apie 7 cm x aukštis 9 cm 

Pintas krepšys
• Džiuto rankena
• Baltos / pilkos spalvos

Apie 34 x 23 x 22 cm

Skersmuo apie 29 cm x aukštis 43 cm
Apie 42 x 29 x 27 cm
Apie 49 x 35 x 32 cm

Smilkalų spiralė
Įv. spalvų
Skersmuo apie 22 cm

Stabdžių valiklis
Valo ir 
šalina tepalus 
nuo stabdžių, 
sankabų 
ir t. t.

500 ml
(1 l = 4,84)

Įrankių dėžė
• Išimamas įdėklas
• 2 praktiški skyriai
• 2 užspaudžiamosios sagtys
Apie 45 x 25 x 22 cm

Aliumininis gulsčiukas
• 2 magnetai
• 3 lygmačiai
• Medžiagos storis: apie 1,2 mm
• Matavimo tikslumas: ≤ 0,5 mm/m
• Atsparus UV spinduliams
Ilgis apie 80 cm

Daugiafunkcis purškalas
• Pašalina cypimą
• Išstumia drėgmę
• Atpalaiduoja užrūdijusias dalis
• Atlaisvina užstrigusias 

mechanines 
detales

150 ml 
(1 l = 13,27)

Veltinė pagalvėlė
Pilkos arba tamsiai 
pilkos spalvos
Apie 35 x 35 cm

Silikoninis ėdalo indelis
Sulankstomas
Skersmuo apie 13 cm
Apie 380 ml

Sausas kačių ėdalas 
„Purina One DualNature™“
Su lašiša

400 g
(1 kg = 4,53)

Skersmuo apie 18 cm, 
apie 900 ml

Vieneto 
kaina

Trikotažinė paklodė su guma
50 % medvilnė, 50 % poliesteris, įv. 
spalvų, apie 100 x 200 cm

Patalynės užvalkalai iš mikropluošto
Įv. motyvai, 
100 % poliesteris

Antklodės užvalkalas: 
135 x 200 cm 
Pagalvės užvalkalas: 
80 x 80 cm

Tvenkinio žuvų pašaras 
„Super Sprint“
Visavertis tvenkinio žuvų
pašaras, 3 rūšių: granulės, 
lazdelės ir dribsniai

5 l
(1 l = 1,40)

Kačių ėdalas
Minkšti gabalėliai 
daržovių padaže

Didelė pakuotė

4 x 85 g
(1 kg = 3,26)

Unitazo dangtis
• Tinka visiems įprastiems unitazams
• Medžiaga: MDF
• Baltos spalvos
• Apie 44 x 37 cm

Unitazo dangtis
• Dangtis nusileidžia minkštai ir tyliai
• Iš duroplasto
• Įv. dizaino

Dušo galvutė
Su srovės funkcijomis 
ir sustabdymo funkcija

Daugiafunkcinis 
rankinis dušas
• Su „Eco Stopp“ funkcija
• 5 reguliuojamos srovės funkcijos
• Su spiraline žarna ir

sieniniu laikikliu

Medžiaga: duroplastas
su automatine 
nuleidimo funkcija

Citrinžolių aromato žvakė
Įv. spalvų
11 x 12 cm

Aromatinė žvakė stikliniame indelyje
• Degimo trukmė apie 32 val.
• Su dangčiu
• Įv. aromato
Skersmuo apie 10 cm, aukštis 
apie 13 cm

Žibintas iš bambuko
Metalinės kojelės, išimama stiklinė 
žvakidė, sendinto dizaino,
skersmuo apie 25 cm x aukštis 38 cm

Metalinis universalus vežimėlis
• 3 lentynos-krepšiai
• 4 tvirti kreipiamieji ratukai

Plotis apie 41 cm
Gylis apie 23 cm
Aukštis apie 61 cm

Metalinė batų lentyna
• Telpa 9 batų poros
• 3 lentynėlės
• Lengvai surenkama 

be įrankių

Plotis apie 64 cm
Gylis apie 23 cm
Aukštis apie 59 cm

Pūkuoto 
audinio 
užuolaida 
• Puikiai tinka 

terasos ir 
balkono durims 
arba kaip 
vaizdo uždanga

• Sulaiko 
įkyrius vabzdžius

• Įv. spalvų

90 x 200 cm

Metalinis 
rūsio stelažas
• 4 lentynos
• Krovumas: 

160 kg 

Apie 
150 x 75 x 30 cm

Lėkštė
Skersmuo apie 23 cm 

Salotų dubuo
Skersmuo apie 20 cm, 
aukštis 12 cm

Dubenėlis
Skersmuo apie 14 cm, 
aukštis 8 cm

Puodelis
Aukštis apie 12 cm
arba Stiklinė
Aukštis apie 19 cm

Ilgis apie 120 cm

Atbaido įkyrius 
uodus

Su automatine 
nuleidimo funkcija

Bus tvarkingiau ir geriau 

išnaudota vieta

Įv. spalvų
Plastikiniai indai

5,35

2,98

Gera kaina
2 vnt. = 5,-
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Purškiamasis dezodorantas
„summer breeze“

150 ml (1 l = 6,60)

arba
Rutulinis 
dezodorantas
Įv. rūšių

50 ml
(1 l = 19,80)

Burnos skala-
vimo skystis
Įv. rūšių

1 l

Dušo želė
Įv. rūšių

250 ml
(1 l = 4,76)

Krekeriai
Įv. rūšių

100 g (1 kg = 9,60)

Higieniniai 
paketai
Įv. rūšių, pvz., 
1 dydis

28 vnt.

Įklotai
Nelaikantiems šlapimo, 
įv. dydžių, pvz., 3 dydis

8 vnt.

Popieriniai rankšluosčiai 
„Soled Jumbo XL“
2 sluoksnių

350 lapų

Indų ploviklis
Įv. rūšių

430/450 ml
(1 l = 2,30/2,20)

Kepsnių prieskonių malūnėlis
„Texas-BBQ“, „Sweet & Sticky“ 
arba „Piri-Piri-BBQ“

Užkandžiai 
„Big Bag“
Šoninės skonio

350 g
(1 kg = 7,57)

Lazdelės „Balla 
Stixx Cola“
Kolos skonio vaisinės 
guminukų lazdelės

200 g
(1 kg = 7,25)

FUNDIEZ „Choco&Go“
Sausainių batonėliai su šokolado įdaru

8 vnt.=160 g
(1 kg = 8,44)

„Rustini Sesam“
Traškios lazdelės

200 g
(1 kg = 8,45)

Unitazo muiliukai
Įv. rūšių

40 g
(1 kg = 22,– )

Padažas
Įv. rūšių

250 g
(1 kg =7,24)

Audinių minkštiklis 
„at home“
Įv. rūšių

750 ml
(1 l = 1,17)

Skalbiamieji milteliai „Prudax“
Spalvotiems 
audiniams arba 
universalūs,
5,5 kg

Užtenka 100
skalbimų
(1 skalbimas = –,08)

Gėrimas 
„Durstlöscher“
Įv. rūšių

0,5 l
(1 l = –,98)

Balzamas
Įv. rūšių

500 ml
(1 l = 3,98)

Makaronų 
padažas
Įv. rūšių

400 g 
(1 kg = 4,70)

Skaidrus daržovių sultinys 
„Cassian“

120 g
(1 kg = 7,–)

Kietųjų kviečių 
makaronai

Įv. rūšių
(1 kg= 1,98)

Pomidorai
Lupti ir smulkiai pjaustyti, 
su česnakais

400 g
(1 kg = 1,50)

Mėgaukitės kainomis

Gardūs užkandžiai

Šokoladiniai 
saldainiai 
Įv. rūšių

169 g
(1 kg = 7,63)

Viskas tik po 1 €

255 g 
(1 kg = 15,88)

Su šiaudeliu

Be jokio vargo!
VISOS kainos galioja nuo pirmadienio iki šeštadienio!

500 g
12 kubelių  6 litrams

Veganiškos

Didžiulis pasirinkimas
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