
Uogienių
cukrus

1 kg

Uogienės stiklainiukai
• Spalvotas dangtelis
• Talpa: 

po 60 ml

Konservavimo 
stiklainis
Su užsukamuoju dangteliu, 
languotas
Apie 720 ml

Patalynės
laikymo dėžė

arba Po lova laikoma daiktadėžė
• Medžiaga ir plastikas
• Pilkos arba smėlio spalvos

Vakuuminiai daiktų laikymo 
maišai
• Su užtrauktuku
• Sandarūs orui ir vandeniui
• 1 apie 128 x 73 cm, 

1 apie 85 x 48 cm

Universali dėžė
Plastikinė, su dangčiu ir 2 
ratukais

Plotis apie 80 cm
Aukštis apie 52 cm
Gylis apie 41 cm

Kompresinės 
kojinės
• Skatina kraujotaką 

ir palengvina kojų ir 
pėdų skausmus

• Įv. dydžių

Sportinės 
kelnės
• 50% medvilnė, 

50% poliesteris
• Šoninės kišenės
• Įv. spalvų ir dydžių

Vyriški
� aneliniai marškiniai
• Patogaus ilgio
• Įv. spalvų

M–XXL

Gluosnio vytelių vazonas
• Skaidri vidinė plėvelė
• 2 rankenos

Medinis krepšys
•  Pinta medžio fanera 
• M formos
• Pilkšvos spalvos
• Džiuto virvė

Pintas krepšys
• Džiuto rankena
• Baltos / pilkos spalvos
Apie 34 x 23 x 22 cm

Apie 
45 x 15 x 103 cm

Cinkuotas kibiras
Ilgaamžis, gali būti naudojamas 
buityje arba kaip dekoracija

12 l

Sulankstomos 
kopėtėlės
• Neslidus stovėjimo paviršius
• Rėmas ir pakopos iš metalo

2 pakopų

Mikropluošto užklotas
• 100% poliesteris
• Įv. dizaino

Apie 130 x170 cm

Sulankstomas čiužinys
• Praktiškas ir lengvas
• Užpildas: porolonas
• Įv. dizaino

Apie 25 x 11 cm
Apie 30 x 12 cm

3 pakopų

Itin didelis, 
apie 132 x95 cm

Vieneto 
kaina

Apie 190 x 65 x 8 cm (išskleistas)
Apie 65 x 65 x 24 cm (sulankstytas)

Apie 
60 x 45 x 30 cm

Apie 21 x 10 cm

Skaitmeninės produktų 
svarstyklės
• Svėrimo diapazonas nuo 5 g iki maks. 
5 kg
• Su taros funkcija
• Veikia su baterijomis (baterijos pridėtos) 
• Įv. spalvų
Skersmuo apie 20 cm

Namelis ežiui
• Apsaugo nuo priešų
• Jaunikliams vesti ir peržiemoti
• Pakeliamas stogas lengvam valymui
• Labirintinis įėjimas
• Neapdorota mediena

Plotis apie 34 cm
Gylis apie 28 cm
Aukštis apie 24 cm

Apie 46 x 27 x 41 cm
Apie 55 x 35 x 47 cm

Apie 42 x 29 x 27 cm
Apie 49 x 35 x 32 cm

• 

• 

Gluosnio vytelių vazonas
• 
• 

Pintas krepšys
• 
• 
Apie 

Kūrybinis piešimo 
lagaminėlis
• 28 spalvoti pieštukai
• 33 akvareliniai pieštukai
• 24 vaškinės kreidelės
• 24 akvareliniai dažai
• 1 akvarelinių dažų paletė
• 2 pieštukai
• Teptukai ir pan.

145 dalys

Teptukų rinkinys
•  Natūralūs šereliai
• Tikro medžio kotas
• Įv. dydžių

15 dalių

Kompresinės 
kojinės

Kačių ėdalas „Miamor“
Su fazanų mėsa

85 g 
(1 kg = 3,41)

Kumpio kaulas
„Serrano“
Su mėsos gabalėliais, skirtas 
kramtyti ir užkandžiauti,
gabalinis ėdalas
suaugusiems šunims

380 g (1 kg = 2,92)

arba Pienas katėms 
„Athena“
Be cukraus

200 ml (1 l = 1,45)

Puikiai tinka 
naudoti namuose 

ir keliaujant!

Pašiltinti

Sumažina 
apimtį iki 

75 %!

100 l

2 dalių 
rinkinys

Ypač 
švelnus!

1 : 1
4 vnt. Kūrybai

Didelis pasirinkimas

Daiktams susidėti

Laikas konservuoti!

3 PSL.

Geriausi pasiūlymai!

Su lagaminėliu

Krepšiai

VĖL ATIDARYTA! Jau vėl dirbame
 Kaune, Savanorių pr. 292!
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Galioja nuo 2022 09 192022 09 19

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 2022 09 19 iki 2022 09 24 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- 10-16

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

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



Tortinė
Skersmuo apie 34 
x aukštis 15 cm

Indas pyragui nešti
Apie 39 x 19 x aukštis 15 cm

Virtuvinis sieninis ritinių laikiklis
• 2 pjaunantys slankikliai
• Lentynėlė prieskoniams arba atsarginiams ritiniams
• Įv. spalvų

Universali sulankstoma dėžė
Įv. spalvų
Apie 32 lApie 39 x 10 x 25 cm

Peilių rinkinys
6 virtuviniai peiliai, 1 virtuvinis 
kirvukas, 1 mėsos šakutė, 
1 buitinės žirklės, 
1 peilių galąstuvas, 
1 medinė pjaustymo lentelė 
Ilgis apie 44 x plotis 34 x aukš-
tis 1,5 cm 

Abipusis keptuvas
• Nuosekliai reguliuojamas termostatas
• Nesvylančia danga padengtos kepimo plokštės
• Aliejaus surinkimo padėklai
• Galia: 1600 vatų
• Dideli kepimo paviršiai

(2 x apie 28 x 17 cm)

Dvigubas peilių galąstuvas
Visų rūšių peiliams ir žirklėms galąsti,
apie 10 x 5 x 5 cm

Stiklinės
6  vnt. apie 250 ml, 
6 vnt. apie 360 ml

Pakopinės drabužių pakabos 
Įv. spalvų ir
formų

5dalių 
rinkinys

Kepimo skarda
• Su nekimbančia danga
• Apie 33 x 23 cm, 
apie 37 x 27 cm 
ir apie 42 x 31 cm

Tempera arba 
plakatų dažai
• Vandenyje tirpūs
• Įv. spalvų

500 ml
(1 l = 3,98)

Šiukšlių maišų
stovas
Su dangteliu

60 l

Šiukšlių maišai sunkioms atliekoms
Tvirti ir nepraleidžia skysčių

Apie 240 l

(be šiukšlių maišo)

Frotinės šluostės
• 100% medvilnė
• Įv. spalvų
Apie 45 x 65 cm

Lėkštė
Balta, smūgiams atsparus stiklas, 
plokščia, skersmuo apie 25 cm, 
arba gili, 
skersmuo apie 23 cm

Vakuuminis termosas
Įv. spalvų
Apie 800 ml

Gipsinio atspaudo gaminimo 
rinkinys
Su rėmeliu ir dekoracijomis

Atšokantys 
kamuoliukai
Įv. dydžių
 ir spalvų

Dekoratyvinė kėdutė
• Įv. gyvūnų formų
• Sėdimasis paviršius: aukštis apie 26 cm

Drėgmės surinkimo indas
• Gali sumažinti kondensato, kvapų 

ir pelėsio susidarymą
• Su 400 g granulių

Automobilinių kilimėlių 
komplektas
Vairuotojo kilimėlis su 
sustiprinta vieta pėdoms

Oro sausinimo 
priemonė
Tinka įprastiems
drėgmės surinkimo indams

Metalinis rūsio stelažas
• 4 aukštų
• Bendra keliamoji galia: apie160 kg
Apie 150 x 75 
x 30 cm

Vieneto kaina

Kėdės pagalvėlė su ėriukų vilna
Apie 40 x 40 cm Vieneto kaina

Vieneto kaina

Pagalvė
• Užpildas 170 g: 100% poliesteris
• Užvalkalas: 100 % medžiaga „Lutrasil“
• Tolygiai paskirsto šilumą

Apie 40 x 40 cm

Nerūdijančiojo plieno puodų rinkinys
• 5 puodai + 1 keptuvė, su stikliniu dangčiu
• Tinka visų tipų viryklėms
    (taip pat indukcinėms)

        

11 dalių

Abipusiam kepi-
mui be riebalų

Bus tvarkingiau 
ir geriau 

išnaudota vieta

10 vnt.
2 dalių 
rinkinys

3dalių 
rinkinys

12 vnt.

4 dalių

12 dalių

30vnt. 
pakuotė

Sąžininga ir paprasta
Visos kainos, galiojančios visą savaitę

1,99

Gera kaina
2 vnt. =

2,66

2,12

Gera kaina
2 vnt. =

Gera kaina
2 vnt. =

29,95

9,98

9,98

9,98

42,81

13,88

13,88

13,91

10,70

4,- 

3,- 

3,- 

1,- 

3,98 

2,98 

3,98 2,13 

12,98 

7,98 

2,98 

2,98 

6,41 

5,40 

4,26 

1,- 

4,76 

po

po

–,88

4,26 

3,19 

1,99 3,33 3,98 

1,99 

2,87 4,26 5,34 

2,70

3,33 1,99 
4,59 
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2,98 
4,27 

24,95
32,09

21,38
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Grėbliukas
Plastikinis kotas
Ilgis apie 34 cm

Rišimo viela
3 mm, su guminiu 
apvalkalu
Ilgis apie 5 m
(1 m= –,20)

Metalinis dekoratyvinis kibiras
Cinkuotas, rankena su medine 
dalimi, įv. motyvų
Skersmuo apie 20 
x aukštis 18 cm

Rudeninės 
trąšos
Stipriems, sveikiems 
augalams, spalvin-
giems žiedams ir 
skaniems vaisiams

2,5 kg
(1 kg = –,72)

Elektrinis lapų siurblys
• Siurbimo ir pūtimo funkcijos perjungia-

mos be įrankių
• Didelis 2dalių siurbimo vamzdis
• Elektroninis apsukų reguliatorius
• Patogi papildoma rankena
• 2 kreipiamieji ratai
• 40 l surinkimo maišas su langeliu
• Reguliuojamas diržas

Svoris 4  kg

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

arba įsilaužėlių
• Plastikas

10 juostų po 50 cm

Sodo atliekų vežimėlis
• Nuimamas ir sulankstomas lapų maišas
• Semtuvėlis su kilpa rankai
• 2 laikikliai sodo įrankiams
• Sulankstomas

150 l, 
Apie 52 x 59 x 108 cm

Lapų grėblys
• Su kotu
• Žalios spalvos
• Plotis apie 45 cm

Ilgis apie 163 cm

Gėlių 
substratas
Lysvėms, vazonams 
ir balkonų loveliams

40 l
(1 l = –,06)

Saulės energijos LED 
lempa
• 1 šaltos baltos spalvos LED 

lemputė
• Su smaigu ir 

akumuliatoriumi

Aukštis apie 49 cm

Sodo žibintas su 
saulės energijos 
LED lempute
• Nerūdijantysis 

plienas 
ir stiklas

• 1 LED lemputė 
(šiltai baltos 
spalvos)

• Su 
akumuliatoriumi

Aukštis apie 
80 cm

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

metalas
• Su akumuliatoriumi

Aukštis apie 93 cm

Augalų 
substratas
Patręštas ir paruoš-
tas naudojimui

70 l
(1 l = –,09)

Spalvotas 
žvirgždas
8/16 mm

25 kg
(1 kg = –,16)

Rudenį sodinamos gėlės
Pvz.:
5 tulpių „Purple Prince“ svogūnėliai
(violetinės) 14/+ 
arba 5 narcizų
„Sir Winston 
Churchill“ svogūnėliai
(pilnaviduriai, balti) 
14/+

Narcizų svogūnėlių 
rinkinys
DIN II dydžio

1 kg

Sodinimo vonelė
•  Nedūžtantis plastikas
• Dėtuvės ir pagalbinė 

pylimo priemonė
• Plaunama
Apie 61 x 15 x 54 cm

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

Mulčio skridinys
Iš 100% ekologiškai 
suyrančio kokoso 
pluošto

Skersmuo 
apie 45 cm

Metalinis rankinis žemės grąžtas
GH150
Puikiai tinka tvoros stulpams įkasti bei 
sodinant medžius, krūmus ir pan.
Aukštis apie 100 cm x 
skersmuo 15 cm Vaisių skynimo

antgalis
• Su medžiaginiu 

krepšeliu
• Cinkuotas
(be koto)

Augalų kortelės
Užrašams, puikiai tinka 
terasos ir balkono augalams
Apie 14 x 5 cm

Medinis 
persodinimo
stalas
• Stalviršis su 

cinkuota 
metaline plokšte

• Medžiaga: eglės 
mediena

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

Purkštuvas
Įv. spalvų
Apie 1,2 l

Sodininko kastuvas
Su buko kotu
Ilgis apie 120 cm

Teleskopinės šakų genėjimo žirklės 
„Amboss“
• Nelimpančia danga 

padengtos geležtės
• Neslystančios rankenos
• Tinka kietai medienai kirpti
Ilgis apie 63 - 96 cm

Sulankstomas sodo pjūklas
•  Geležtė iš aukštos kokybės plieno
• 3-gubai šlifuoti ašmenų dantys
• Geležtės � ksavimo mechanizmas
Pjūvio ilgis apie 210 mm

Balkonų gėlės
• Žemos pavasarinės gėlės, auginamos vazonuose arba loveliuose
• 10 narcizų „Tête à Tête“ svogūnėlių
• 10 smulkiažiedžių žydrių svogūnėlių 
• 7 tulpių „Pinocchio“ svogūnėliai
• 3 hiacintų svogūnėliai

Prancūziškos 
tulpės
Gėlių svogūnėlių 
pakuotės
pvz., 10 vnt. „Sang 
du Roi“ (tamsiai 
raudonos spalvos), 
12/+

Lelijų medžiai
Gėlių svogūnėlių pakuotė, įv. 
rūšių

Tulpės „Attraktiv“
Gėlių svogūnėlių pakuotė, įv. 
rūšių

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Techniniai duomenys:
• El. tinklo jungtis: 230 – 240 

V / 50 Hz
• Galia: 3000 vatų
• Sūkių tuščiąja eiga skaičius: 

7000 min-1 
– 13500 min-1

• Pūtimo srovė: 240 km/h
• Maks. galia: 650 m³/h
• Smulkinimo funkcija: 10:1

Išskirtinės 
tulpės

ilgu kotu

Itin ilgai 
šviečia

Puikus pagalbininkas 

persodinant augalus!

Papuoš 
kiekvieną 

gėlyną!

Išskirtinės 
tulpės

ilgu kotu

30 gėlių svogūnėlių

10 vnt.

Švariai ir tiksliai
pjauna visų rūšių 

medieną

po 10 vnt. 
pakuotėje

Pakelis po

Pakelis po

Sodo reikmenysSodo reikmenys
už puikią kainą!

2,03

2,48

3,98

5,98

Gera kaina
4 maišai =
(1 l = –,05)

Gera kaina
2 maišai =
(1 kg = –,13)

Gera kaina
2 maišai =
(1 l = –,06)

Gera kaina
2 vnt. =

19,95

29,95

26,74

37,45

8,- 

3,- 

9,62 

3,74 

1,80 

32,10 

1,81 

2,66 

8,55 9,98 8,88 

5,34 

13,37 

1,- 

39,60 

4,85 

2,42 3,64 

3,64 

4,05 3,03 

13,88 

1,06 4,48 

1,79 

1,- 

6,66 

5,55 

3,98 

7,48 

4,98 

po

po
po

po

13,88
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Plaukų kirpimo mašinėlė
• 4 šukų antgaliai, valymo 
šepetėlis, alyva, žirklės 
ir šukos

• Galia: 10 vatų

Vienkartinės 
pirštinės 
• Vinilas
• Be talko
• Įv. dydžių

Rankų muilo pa-
pildymo pakuotė
Vaisių aromato

500 ml
(1 l = 2,40)

Vonios burbulai
Įv. rūšių

180 g
(1 kg = 8,72)

Purškiamasis 
dezodorantas
„BodyX“
Įv. rūšių

150 ml
(1 l = 8,–)

„Body X“
šampūnas ir 
dušo želė „2in1“
Įv. rūšių

300 ml
(1 l = 4,–)

Stiklinis muilo 
dalytuvas
• Talpa: 400 ml
• Įv. spalvų

Vieneto kaina

Indų ploviklis
Žaliųjų citrinų 
kvapo

625 ml
(1 l = 1,78)

Unitazo 
gaiviklis 
Įv. rūšių

3 x 50 g
(1 kg = 22,20)

Universalus purškiamasis audinių 
dėmių valiklis
arba 
Kilimų valiklis

660 ml/

750 g
(1 l = 5,05/ 1 kg = 4,44)

Automobilio oro gaiviklis
Įv. rūšių

7 ml

Skalbinių minkštiklis
„Sentinell“
Įv. rūšių

2 l

Užtenka 80 
skalbimų
(1 skalbimas = –,03)

Pleistrų rinkinys
Atsparūs vandeniui XXL dydžio

dėžė šeimai
Kosmetinės 
servetėlės

Vištienos 
troškinys
arba Lęšių 
troškinys 

800 g
(1 kg = 2,41)

Apvalūs
saldainiai
Grietinėlės ir kakavos 
kremas aplietas švel-
naus skonio šokoladu

125 g
(1 kg = 9,60)

Pyragėlių pagrindas
Švelnaus skonio, trapus

200 g (1 kg = 6,–)

„Knusplis“
Šokoladiniai dribsniai

125 g (1 kg = 8,64)

Švelnaus skonio 
va� iai
Su pienišku vanilės 
arba nugos kremu

200 g
(1 kg = 10,20)

Šokoladas
Įv. rūšių

100 g
(1 kg = 11,10)

Greitai paruošiami 
makaronai
Su pomidorais ir mocarela

80 g
(1 kg = 7,50)

Saulėgrąžų 
sėklos
Skrudintos ir 
sūdytos

250 g 
(1 kg = 4,80)

Trešnės
Su kauliukais

720 ml 
385 g 
grynosios masės
 (1 kg = 3,61)

arba
Be kauliukų,
su cukrumi

720 ml
360 g
grynosios masės
(1 kg = 3,86)

Mangai
Griežinėliai, 
lengvai saldinti

425 ml 
230 g 
grynosios masės
 (1 kg = 8,96)

Kavos gėrimas, Pvz. 
„Typ Latte Salted 
Caramel“
Tirpi karamelės skonio kavos 
pupelių kava

7 porcijos = 

101,5 g
(1 kg = 12,71)

Konservuoti agurkai
Saldžiarūgščiai, šiek tiek aštrūs

1700 ml
850 g
grynosios
masės
(1 kg = 2,85)

Garsūs prekės ženklai, mažos kainosGarsūs prekės ženklai, mažos kainos
Visos kainos galioja nuo pirmadienio iki šeštadienio

Kainos smaližiams

Be chloro

128 servetėlės

100 vnt.

10 vnt.

Pikantiško 
skonio

2,13
Gera kaina
2 vnt. =

1,932,42

1,20 1,202,04

1,201,081,11

1,29

3,- 

1,11 

3,33 3,33 

2,22 

3,02 

6,98 1,20 

1,57 

1,56 

1,20 1,20 

1,69 1,81

1,81 

1,39 

4,05 4,60 4,84

10,92 

po

po

po

po

po po

po po po

–,60
–,60

1,11 
1,69 

po

1,39 2,06po


