
Pradinis daiginimo rinkinys
1 l substrato, daiginimo plokštė, 250 ml laistymo indas, 
4 įkišamos užrašomos etiketės ir 1 pikiavimo pagaliukas
Plotis apie 29 x aukštis 19 x gylis 19 cm

Skaitymo akiniai
Daug įvairių modelių ir stiprumų

Dvivietis suolas-dėžė „Salzburg“
• Iš tvirto, oro sąlygoms atsparaus plastiko
• Plieno pro� liu sustiprintas atlošas
• Pakeliama sėdynė su daiktadėže

Mikropluošto užklotas
• 100% poliesteris
• Įv. dizaino
Apie 130 x 170 cm

Šiltos tamprės
• Grublėta vidinė pusė
• Ypač stori siūlai
• Elastingos
• Įv. dydžių

Kūdikių pėdkelnės
Įv. dizaino 
ir dydžių

„Jumpers delight“
Šunų užkandis, įv. rūšių

80 g
(1 kg = 4,88)

Antienos gabalėliai 
arba Vištienos � lė
Šunų užkandis

70 g
(1 kg = 25,86)

„Deli-Chews“
Kramtalas su 
vištiena

70 g 
(1 kg = 9,86 )

Trikotažinė paklodė su guma
• 50% medvilnė
• 50% poliesteris 
• Įv. spalvų
Apie 100 x 200 cm

Plotis apie 130 x 
aukštis 85 x gylis 60 cm

Kambarinių
augalų 
substratas
 „Premium“
Paruoštas naudoti 
ir patręštas

10 l
(1 l = –,19)

Skystosios trąšos
Subalansuotas maistingųjų 
medžiagų derinys
visų rūšių žydintiems
ir lapiniams augalams

1 l

Augalų 
užrašymo 
kortelės
Pavadinimams 
užrašyti

Vazonas „Splofy“
•  Plastikas
• Mezgimo rašto imitacija
• Baltos, antracito 

 arba moka kavos spalvos
Skersmuo apie 26 x 
aukštis 22 cm

Purkštuvas
Įv. spalvų
1,2 l

Auginimo 
granulės
Gryna natūrali 
lava

20 l (1 l = –,25)

Nerūdijančiojo 
plieno laistytuvas
Itin ilgas
snapelis, apie 0,8 l

Džiuto maišas 
augalams sodinti 
• Skaidri vidinė plėvelė
• Su užrašu
• Praktiškas ir dekoratyvus

Skersmuo apie 17 x 
aukštis 17 cm

Skaldytos malkos prakuroms
• Paruoštos naudoti

bet kokioje ugniavietėje
• Mišri mediena
Pakuotės 

turinys 5 dm 3 
malkų 
atitinka 9,5 rdm
(1 dm3 = –,72)

Medienos granulės*
• 100% natūralus

produktas
• Šiluminė vertė: 

apie 5,0 kwh/kg
• 6 mm

15 kg 
(1 kg = –,67)

*Parduodama tik namų ūkiui 
reikalingais kiekiais.

Skersmuo apie 21 x 
aukštis 23 cm

Puikiai tinka prieskoninėms 

žolelėms, gėlėms ir daržovėms.

Ypač 
švelnus!

2 vnt. 
pakuotė

Du viename - sodo 

suolas ir dėžė daiktams

Gražiems kambariniams augalams

Daug puikių modelių

Su perlitu

Kaupia 
vandenį

Su guanu

16 kortelių

Reklaminių prekių Vilniuje, 
Žirmūnų g. 66, šiuo metu nėra!RENOVACIJA
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Galioja nuo 2023 01 30 iki 2023 02 04 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 
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

Galioja nuo 2023 01 302023 01 30

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

www.thomasphilipps.lt

Vilnius
Kaunas
Marijampolė
Šiauliai
Klaipėda



Techniniai duomenys:
Apsaugos klasė: IP 20/II
Peilių judesiai: 1700 min-1

Atstumas tarp peilių: 16 mm
Pjūvio plotis: 460 mm
Kardo ilgis: 510 mm

Gėlių substratas
Lysvėms, vazonams
ir balkonų loveliams

40 l
(1 l = –,06)

Daiginimo vazonėliai
• Papildyti augalų 

maistinėmis medžiagomis
• Biologiškai suyrantys
• Skersmuo apie 8 cm, 16 vnt.

arbaSkersmuo apie 6 cm, 24 vnt.

Lesalo kukuliai
Papildomas lesalas

6 vnt. = 540 g
(1 kg = 1,63)

Didelis lesalo žiedas
• Papildomas lesalas laukiniams 

paukščiams
• Su virvele, skirta pakabinti
• Įv. rūšių

200 g (1 kg = 8,45)

Gyvatvorių genėtuvas
GHS 510 P

• Galingas 500 vatų variklis
• Optimali sauga dėl greito peilių sustabdymo
• Dviem rankom valdomas saugos jungiklis
• Priešpriešiniai peiliai

Šakų genėjimo 
žirklės „Amboss“ 
• Dengtos 

nekimbančia danga
• Neslystančios

rankenos
• Guminis stabdiklis
• Ypač tvirtos
• Ilgis apie 72 cm

Darbinės 
pirštinės 

• Tikros odos
• Labai ilgaamžės
• 10 dydžio

Aliumininės
teleskopinės
 kopėčios 
• Individualiai reguliuojamas 

aukštis
• Neslystančios pakopos ir 

guminiai padai
• Maks. keliamoji galia: 

150 kg apkrova
• Neto svoris: 13,4 kg
• Bendras pakopų skaičius: 13
• Atstumas tarp pakopų: 37 cm
• Sulankstytos: ilgis apie 47 cm, 

plotis apie 8 cm,
aukštis apie 96 cm

Sodo atliekų maišas 
• Neplyštantis plastikas
• 3 rankenos

Sodo vežimėlis 
Tvirta konstrukcija su plastikiniu loveliu, praktiška išvertimo 
funkcija, maks. keliamoji galia: 250 kg, 4 pripučiami ratai, 
lovelio talpa: 75 l, nesurinktas

Ilgis apie 110 x plotis 50,5 x aukštis 94 cm

Raudoni žemės riešutai
Paukščių lesalas

2 x 200 g tinkleliai
(1 kg = 3,98)

Žieminis 
riebus lesalas

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

Saulėgrąžų sėklos
Lesalas laukiniams paukščiams, 
dryžuotos arba juodos

5 kg
(1 kg = 1,78)

Augalų kortelės
Augalų vazonams 
pažymėti

Medinė augalų lentyna
Sulankstoma
Apie 45 x 39 x 99 cm

Substratas 
daigams
Paruoštas naudoti 
ir patręštas

20 l
(1 l = –,11)

Vejos kalkės
• Natūralių kalkių 

granulės bet kokiai
vejai

• Kalcio karbonato 
kalkės 90

• 90% CaCO3

20 kg (1 kg = –,20)

Dolomitinės kalkės
• Vertingos natūralios kalkės su kalciu 

ir magniu
• Magnio 

karbonato 
kalkės 90

• 55% CaCO3, 
35% MgCO3

25 kg (1 kg = –,16)

Arklių mėšlo granulės
• Universalios natūralios trąšos
• 100 % natūralios sudėtinės medžiagos

4 kg 
(1 kg = 2,–)

Jumbo
kompostavimo
dėžė 
Apie 80 x 80 x 81 cm

Kompostavimą spartinanti 
priemonė 
Užtenka 3 m3 komposto

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

Šiltnamiukas
• 2 reguliuojamos vėdinimo sklendės
• Vandeniui nelaidus sėjimo indas
• Permatomas dangtis
Apie 38 x 24 x 18 cm

Pomidorų šiltnamis
• Tvirta metalo konstrukcija
• Tvirtas ir atsparus oro 

permainoms
• Iš polietileno juostelių 

audinio

Aukštis apie 168 x plotis 
188 x gylis 78 cm

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Vieneto
kaina

Vieneto kaina

Akumuliatorinis 
grandininis pjūklas*
KX-AKS 1825 Li
• Geležtės ilgis: 250 mm
• Pjovimo greitis 4,3 m/s
• Kokybiška juosta ir grandinė
• Rekomenduojamas 

akumuliatorius: 3,0 Ah

Bazinis rinkinys
1 akumuliatorius 18 V / 3,0 Ah
1 įkroviklis+ 

M
ak

s. 
au

kš
tis

 ap
ie

 3,
8 m

Kardo ilgis: 

510 mm

apie 272 l

XXL 450 litrų

Šaknys gali lengvai 

prasiskverbti pro 
vazono sieneles

Pasidarykite patys ir sutaupykite

Laikas genėti

Mūsų paukšteliams

20 vnt.

powered by Einhell

VIENAS AKUMULIATORIUS  VIENA SISTEMA 

2,48

3,98

2,98

3,98

Gera kaina
4 maišai =
(1 l = –,05)

Gera kaina
2 maišai =
(1 kg = –,18)

Gera kaina
2 vnt. =
(1 kg = 1,–)

Gera kaina
2 maišai =
(1 kg = –,14)
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*Prietaisas be akumuliatoriaus ir įkroviklio.



Skersmuo apie 140 cm
Apie 130 x 160 cm

Staltiesė iš klijuotės
• Patvari, lengvai prižiūrima, atspari purvui
• Įv. dizaino ir spalvų

arba 

Siūlai „Carina“
• Tinka megztiniams 

ir puodkėlėms
• Įv. spalvų, 100% medvilnė
• Bendras ilgis apie 125 m

50 g
(1 kg = 39,80)

(dizaino pavyzdžiai)

Apie140 x 110 cm

Plunksninė pagalvė
• Užvalkalas: 100% medvilnė
• Užpildas: 100% plunksnos
• Užpildo svoris: apie 1200 g

Apie 80 x 80 cm

Dygsniuota antklodė
• Antialerginė, lengvai prižiūrima ir skalbiama
• Užpildas: 100% poliesteris
• Užvalkalas: 50% medvilnė / 50% poliesteris

Apie 135 x 200 cm

Frotinis vaikiškas rankšluostis
su gobtuvu
• Natūrali medvilnė
• Ypač minkštas
• Įv. spalvų
Apie 75 x 75 cm

Marlės vystyklai
• 100% medvilnė
• Įv. dizaino ir spalvų
Apie 75 x 75 cm

Paklotėliai iš moltono
• 100% medvilnė
• Įv. dizaino 

ir spalvų
Apie 80 x 80 cm

Muslino kūdikio antklodė
• 100% medvilnė
• Įv. spalvų
Apie 75 x 80 cm

Siūlai „Match“
• Tinka kojinėms
• Įv. spalvų
• 75% vilna, 

25% poliamidas
• Bendras ilgis 

apie 210 m

Kompresinės
kojinės
• Skatina kraujotaką ir 

malšina kojų ir 
pėdų skausmus

• Įv. dydžių

Moteriškos kelnaitės arba  šortukai
• Sudėtyje daug elastano
• Be siūlių
• Įv. spalvų

Apie 40 x 80 cm
Apie 600 g

Prausimosi pirštinė
Apie 16 x 22 cm

Frotinių rankšluosčių serija

Svečių 
rankšluostis
Apie 30 x 50 cm

Rankšluostis
Apie 50 x 100 cm

Maudymosi 
rankšluostis
Apie 70 x 140 cm

Pirties rankšluostis
Apie 70 x 140 cm

Pirkinių krepšys
• Plastikas
• Pynimo imitacija
• Užlenkiamos rankenos

Apie 17 l

Metalinė batų lentyna
• Chromo spalvos
• Pailginama

nuo 62 iki 115 cm

Banguoto plastiko dėžė
su dangčiu
Įv. spalvų

Apie 5,5 l

Apie 18 l

Stiklinė pjaustymo 
lentelė
• Neslystanti, atspari 

įbrėžimams ir nedūžtanti
• Neslystančios silikoninės kojelės
Apie 25 x 35 cm

Metalinė 
durų kabykla
• 4 kabliukai
• Chromuota
Ilgis apie 32 cm

Metalinė laikymo dėžutė
• Medžio išvaizdos dangtelis
• Įv. spalvų
Skersmuo apie 11 x 
aukštis 19 cm  arba 
Skersmuo apie 20 x
aukštis 12 cm

Bambukinė duoninė
Tvirta

Plotis apie 40 cm 
Aukštis apie 17 cm 
Gylis apie 28 cm

6 kabliukai, ilgis apie 
51 cm

Universali statinė
Su dangteliu

Sumuštinių keptuvė
Automatinis temperatūros 
reguliavimas, nesvylantis 
kepimo paviršius, juodos 
arba baltos spalvos

Skrudintuvas
• Uždedamas bandelių dėklas
• Nuosekliai reguliuojamas skrudinimo lygis
• Trupinių surinkimo įdėklas

Dulkių siurblys „Cyclone“
• Plaunamas � ltras
• 360° laipsnių sukama žarna
• Su valymo šepečiu ir 

antgaliu

      700 vatų

Aliumininė keptuvė
• Paminkštinta rankena
• Nesvylanti danga
• Tinka dujinei, keraminei, 

halogeninei, elektrinei ir indukcinei viryklei

Skersmuo apie 24 cm
Skersmuo apie 28 cm
Skersmuo apie 30 cm

Skersmuo apie 20 cm

Keptuvė-kepsninė, apie 24 x 24 cm

Vaikiška � anelinė patalynė
• Su užtrauktuku
• 100% medvilnė
• Įv. motyvai
Pagalvės užvalkalas: apie 80 x 80 cm
Antklodės užvalkalas: apie 135 x 200 cm

5 l 
(1 l = 1,33)

      „AdBlue“ ISO 22241
• Redukcinė medžiaga

dyzeliniams varikliams
su SCR technologija

• Su pildymo antgaliu

Be jokio vargo!

Neslystančios silikoninės kojelės

VISOS kainos galioja nuo pirmadienio iki šeštadienio!
Namų tekstilė žemomis kainomis

1B prekė

100% medvilnė! 
Aukštos kokybės!

440 g/m2

gerai priglunda,
 tarsi antra oda

70 l

750 vatų

750 vatų

Su keptuvės apsaugu 
iš veltinio

Mielas išsiuvinė-

tas paveikslėlis

2 vnt. pakuotė

2 dalių rinkinys

2 vnt. 
pakuotė

2 vnt. pakuotė

Vienas siūlų kamuoliukas

33,338,88

12,1542,8110,70
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Sausainiai
Be cukraus, 
įv. rūšių

200 g 
(1 kg = 9,95)

Makaronai
Iš kvietinių miltų,
įv. rūšių

500 g 
(1 kg = 1,76)

„Stroopwafels“
Tradiciniai va� iai iš Olandijos

250 g 
(1 kg = 6,76)

Dešrainiams skirtos dešrelės 
„Winners Hot Dog“
Natūraliame apvalkale

540 ml
350 g grynosios masės
(1 kg = 8,31)

Dešrainių kečupas 
arba garstyčios
Klasikinis daniškas 
gaminys

275/285 g
(1 kg = 5,71/ 5,51)

Teksasietiškas 
troškinys
Su aitriosiomis 
paprikomis pagar-
dintomis pupelėmis ir 
medžiotojų dešra

800 g
(1 kg = 3,03)

Krienai

180 g
(1 kg = 6,67)

Šaltoji arbata 
su citrinomis 
arba 
persikais
Gaivusis gėrimas 
su juodosios 
arbatos 
ekstraktu

1,5 l 
(1 l = –,29)

Obuolių tyrė

Iš rinktinių 
obuolių rūšių

720 g (1 kg = 2,51)

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Vieneto kaina

Marinuoti
agurkai

720 ml 
360 g grynosios masės (1 kg = 3,75)

Vyšniniai pomidorai
Pomidorų sultyse

425 ml
240 g 
grynosios masės
(1 kg = 5)

Angliški vyno 
guminukai
arba saldymedžio
saldainiai

900 g (1 kg = 6,48)

(1 kg = 2,78)

(1 kg = 3,47)(1 kg = 1,74)

XXL popierinių
šluosčių ritinėlis
• Šlapios neplyšta
• Gerai sugeria
• Tinka maisto produktams
• 2 sluoksnių

„Lamis“
„Catsuit Men“
• 100 ml purškiamojo 

tualetinio vandens
• 50 ml dušo gelio
• 50 ml balzamo po

skutimosi

arba
„Catsuit Women“
• 100 ml purškiamojo

kvapiojo vandens
• 50 ml dušo gelio
• 50 ml rankų ir kūno losjono

Apie 19 x 24 cm, 400 lapų

WC muiliukas
Įv. rūšių

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

Oro gaiviklio 
papildymas
„Freshmatic“
Įv. rūšių

250 ml
(1 l = 11,12)

Rutulinis 
dezodorantas
Įv. rūšių

50 ml
(1 l = 35,80)

Švelnios
valomosios servetėlės 
„3in1“
Sausai odai

Šluostės
• Gerai surenka purvą
• Gerai sugeria drėgmę
Apie 33 x 35 cm

Vieneto kaina

„Soft & Gentle“
skystojo muilo papildymo maišelis
Įv. rūšių

500 ml
(1 l = 1,88)

Dušo želė
Įv. rūšių

250 ml (1 l = 8,60)

arba
Purškiamasis 
dezodorantas
Įv. rūšių

150 ml (1 l = 14,33)

Kūno pienelis
arba losjonas
Įv. rūšių

400 ml
(1 l = 8,48)

„Regina“
vonios putos
Raminančio, gaivaus 
eglės aromato

4 l
(1 l = 1,–)

Burnos skalavimo 
skystis
Įv. rūšių

500 ml
(1 l = 5,96)

Maisto produktai geriausiomis kainomis

7 vnt.

Švelniai aštraus 
skonio

Pirkite dėžę ir sutaupykite

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

Tinka visiems
 įprastiems  

automatiniams
 purškikliams!

XXL 
pakuotė

Šv. Valentino dienai
Dovanų rinkiniai

40 vnt.

40 vnt.

1,81 1,20

1,35 Dėžėje
12 stiklainių 

Vieneto kaina 1,81
 Dėžėje
12 stiklainių Dėžėje 

12 skardinių 
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