-30%
-30
visoms

„Boho“ stilius!

nuolaida

Sieninė kabykla
• Metalinė
• Įv. variantai
Skersmuo apie 24 cm,
aukštis apie 39 cm

DEKORACIJOMS

Su spalvų keitikliu,
aukštis apie 24 cm

3,

Veidrodžio
skersmuo apie
23 cm su bambuko
medienos
rėmeliu, didelis
džiovintų žolių rėmas
Skersmuo apie 70 cm

74

Gerai padengia,
tirpūs vandenyje,
tinka įvairiems
paviršiams, puikus
atsparumas šviesai

3,5

47,62

500 ml

Medinis inkilas

Įv. spalvų

Tvirtas stovas, eglės mediena,
apie 31 x 30 x aukštis 110 cm

9,98

(1 l = 3,98)

po 3,02

4,

1,

27

99

Šalta persikų arbata
Gaivusis gėrimas su juodosios
arbatos
ekstraktu

šventėms!

Kalėdų!

13,88

(1 l = 9,49)

Atsargos

Jums ir Jūsų artimiesiems
linkime linksmų ir sveikų

Akriliniai dažai

6 x 75 ml
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• Gruzdinimas su nedaug aliejaus arba visai be jo
• Neįkaistantis korpusas
• 30 minučių laikmatis
l
• Su nekimbančia danga
• Galia: 1400 vatų
Skersmuo apie 35 x aukštis 32 cm

16,95
Tempera dažai

www.thomasphilipps.lt.

Karšto oro
gruzdintuvė

Veidrodis

-30%

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

Gruzdinimui, skrudinimui,
uvėje!
kepimui orkaitėje ir kept

4,98

Pvz., LED žvakė

5,34

Vilnius
Kaunas II
Kaunas IV
Šiauliai
Klaipėda

Lesalas laukiniams paukščiams,
dryžuotos arba juodos

5 kg

Didelės nuolaidos!

Elektrinis virdulys
• Išsijungia automatiškai, neveikia, jei neįpilta
vandens
• Filtras nuo kalkių nuosėdų
• Maks. 2200 vatų
• Įv. spalvų
• 1,7 l

Akumuliatorinis
rankinis dulkių
siurblys
„Du viename“

Daug paskutinės minutės
dovanų iki 10 eurų idėjų!

Saulėgrąžų
sėklos

37,95

(1 kg = 1,33)

10,80

6,66

• Patvarus plastikas
• Motorinis šepetys
• Plaunamas HEPA filtras
• Su 1 plokščiu antgaliu ir
1 mažu šepečiu
• Užlenkiama rankena
• Galia: 120 vatų
• Lengvas ir tyliai
veikiantis
• Su akumuliatoriumi

13,99

9,98

Plotis apie 24 cm
Aukštis apie 110 cm
Gylis apie 24 cm

Vaisių sirupas
Su vitaminu C,
įv. rūšių

Sutaupote

1,5 l

0,7 l

30%

(1 l = –,39)

(1 l = 3,17)

po 3,14

2,

22

Maišymo santykis

4,9 l

1:6=

PASKUTINĖS MINUTĖS DOVANŲ IDĖJOS
» 2 IR 3 PSL.

–,58

SUTAUPYK

Galioja nuo 2021 12 20 iki 2021 12 23 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.

gerą darbą
IR

PADARYK!

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

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

Klaipėda
Taikos pr. 66A
tel. +370 670 23203
el. paštas klaipeda@
thomasphilipps.lt
I-V- 10-19; VI- 10-16

išspausdinta
ant perdirbto
popieriaus

44,44
Paskutinės minutės
kalėdinės eglutės!
Prekyba vyks, kol baigsis prekės!

Už kiekvieną
skiriame
parduotą eglutę
po vieną eurą

Visos prekės be dekoracijų.

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

64,24

Kaukaziniai kėniai
Aukštis apie 150–200 cm

Dirbtinė
Kalėdų eglė

14,98

• Atrodo kaip tikra ir tanki
• Metalinis stovas
• Prijungimo laidas: apie 1,5 m
• Su lempučių girlianda
Galima naudoti
viduje ir lauke

• 200 šiltos baltomspučių
spalvos LED le cm
• Aukštis apie 180

107,11

-30 % =

74,98

nuo pirmadienio, 2021 m. gruodžio 20 d.

Paskutinės minutės
dovanų idėjos

„OptiSmile“
dantų šepetėlis

Greitai pastatoma ir išardoma,
galima naudoti viduje,
100% medvilnės audinys,
medinis rėmas, įv. spalvų

Rankinė siuvimo
mašina

• 3 keičiamos galvutės
• Su laikmačiu
• Veikia su baterijomis

• Su 2 sukliais, 3 siūlų ritėmis,
3 adatomis, 1 spyruokle ir
1 siūlų įvėrimo įtaisu
• Veikia su baterijomis

(baterijos nepridėtos)

Apie 90 x 110 x 100 cm

• Ilgis apie 210 mm

10dalių

5,36

Įv. formų

10,69

Flanelinis užklotas
• 100 % poliesteris
• Įv. spalvų

Ypač
švelnus

Apie 150 x 200 cm

9,98

6,66

Metalinis
sulankstomasis
stalelis

po 9,62

1,60

CR2032, CR2025,
CR2016 arba
CR1620

6,41

8,

55

4,

98

6,98

XXL kamuolys

100 vnt.

9,71

12 vnt.

Sagos formos
baterijos

Ilgis apie 25 cm

Medinės kaladėlės
15,75

AA, R6P, UM-3, 1,5V arba
AAA, R03P, UM-4, 1,5V

1,-

i ir
Puiki vieta žaidimu
atsipalaidavimui

Frikcinis variklis, įv. modelių

• Yra 4 šukų antgaliai,
valymo šepetėlis, alyva,
žirklės ir šukos
• Galia: 10 vatų

Apie 100 x 150 cm

Įv. dizaino,
ilgis apie 31 cm

Sunkiasvoris
miesto sunkvežimis

Plaukų kirpimo
mašinėlė

• Apsiūtais kraštais
• Įv. spalvų

Lėlė kūdikis

Puikiai tinka
kelionėse
ir išvykose!

9,71

Ilgo plauko kilimas

Baterijos

32,09

(baterijos nepridėtos)

Sušių gaminimo
rinkinys

Sukaupkite
atsargas jau dabar!

Vaikiška palapinė

9,

62

Pripučiamas, įv. spalvų,
skersmuo apie 50 cm

7,98

7,98

7,98

6,

66

5 vnt.
1,06
po

–,77

Sagos formos
baterijos

2 vnt.
99

CR 2032

1,

3,19

Medinės dekoratyvinės dėžės
Su dangčiu, 2 paimti skirtomis
išėmomis ir užrašu

• Nuimamas padėklas
• Maks. apkrova iki 13 kg

„E-Block
Energy“

Skersmuo apie
40 cm x aukštis 60 cm

9V

4,26

2,98

Vaikiškas užklotas

16,02

Įv. dizaino, apie 75 x 75 cm

9,

98

Apie 30 x 19 x 16 cm

6,

41

Vieneto kaina
Apie 36 x 25 x 20 cm Iki 10,69
Apie 42 x 31 x 24 cm Iki 13,88

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

2 vnt.

2,12

Gera kaina
2 vnt. =

3,-

Dekoratyvinis stiklo indas
Metalinis stovas,
apie ø 28 x aukštis 17 cm

12dalių

Šarminiai
elementai
„Longlife“
Kolekcionieriaus spintelė

• 2 stumdomosios durys iš grūdinto stiklo
• 4 lentynos
28,40
• Buko apdaila
Apie 80 x 60 x 9 cm

AAA, LR03 arba
AA, LR6
vnt.

8

5,34

19,95 3,98
Įkraunamos
„Accu Phone“
baterijos

taką
pagreitina kraujo
ir mažina įtampą.

AAA, 800mAh, HR03

42,81

33,33

„Silvergear“ masažo pistoletas
Sustingę raumenų audiniai tampa lankstesni,
mažina raumenų įtempimą, skausmą ir visų kūno
dalių skausmą, 4 antgaliai, 6 skirtingi
nustatymai, be laido, su įkrovikliu

36,

43

Visos prekės be dekoracijų.

2

18,16

7,48

(be dekoracijų)
Visos prekės be dekoracijų.

2 vnt.
98

5,

3

20 %

nuo pirmadienio, 2021 m. gruodžio 20 d.

Lietinių keptuvė
• Keptuvės paviršius su nesvylančia danga
• Su medine tešlos skirstymo mentele
• Tolygus temperatūros reguliatorius
• Imamoji galia: 1000 vatų

Nerūdijančiojo plieno
kepimo skardos

Galima naudoti
kaip kepimo arba!
pašildymo formą

• Nuožulnus kraštas
• Su 2 užlenkiamomis
rankenėlėmis

Šaldytuve
laikomas
ąsotis
Su dangčiu
1,1 l

nuolaida visoms
prekėms

Vieneto kaina

2,12

19,24

14,

95

Apie 25 x 20 x 5 cm

skersmuo apie 30 cm

Gili keptuvė
• Su nekimbančia danga
• 2,6 mm storio dugnas
• 2 medinės rankenos

5,

34

Apie 30 x 23 x 6 cm 6,41
Apie 35 x 27 x 6 cm 7,48
Apie 40 x 28 x 6 cm 8,55

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

3

dalių
rinkinys

Gera kaina
2 vnt. =

3,33
Skystojo muilo
papildymo
pakuotė

Stiklinė produktų laikymo dėžutė
Plastikinis dangtis

Dušo želė

2260 ml

Įv. rūšių

Skersmuo apie 35 cm

Veido kaukė

5x8/7g

„Men Expert“
plaukų lakas

Įv. rūšių

„Hold 9“ ypač stipri fiksacija

200 ml

(1 kg = 25,–/28,57)

Įv. rūšių

arba 23 ml
(1 l =43,48)

1,57
10,70

8,55
Vertikalus plaktuvas „3 in 1“
Plastikas, 1 galios pakopa,
maks. imamoji galia: 300 vatų
inimo
Su trynimo, smulkaliais
tg
an
o
kim
pla
ir

250 ml

7,77

8,55

Talpi keptuvė

Akumuliatorinis
rankinis dulkių
siurblys

• Dviguba keraminė danga
• Stiklinis dangtis su aromatine funkcija
• Dangtį galima naudoti kaip padėklą
• Tinka visų tipų viryklėms (taip pat
indukcinėms)

Skersmuo apie 28 cm

18,

16

–,99

• Drėgno ir sauso siurbimo
sistema
• Plaunami dulkių
ir vandens filtrai
• Su šlapiojo siurbimo
antgaliu, sandūrų antgaliu,
akumuliatoriumi ir
įkrovikliu

26,74

18,
Tinka visų tipų viryklėms, taip pat
indukcinėms, automatinė slėgio
reguliavimo sistema, 18/10 legiruotas
plienas, nerūdijantis, ypač storas
šiluminis dugnas

1,35

Aliumininė keptuvė

Jautriai odai

–,99

Purškiamasis
dezodorantas

(1 l = 12,10)

6,

41

42,81

33,33

Visos prekės be dekoracijų.

4

1,11

po

po

3,63

2,42

1,99
Didelė
pakuotė

Keraminis
muilo dozatorius
Įv. spalvų
Apie 7 x 6 x aukštis 16 cm

Tualetinis
popierius
Ramunėlių
aromato,
3 sluoksnių

24

ritinėliai
po 150 lapelių

Keičia spalvą

1,69

(1 l = 3,98)

200 ml

(baterijos nepridėtos)

Skersmuo apie 20 x aukštis 4 cm
Skersmuo apie 24 cm, aukštis 5 cm 8,55
Skersmuo apie 26 cm, aukštis 5 cm 10,70
Skersmuo apie 29 cm, aukštis 5 cm 12,84

500 ml

Įv. rūšių

• Įv. aromato

ultatai
Lengva kepti, o rez
– puikūs!

1,-

Įv. rūšių

Kūdikių
aliejus
arba
šampūnas

• Su 175 g
kvapniųjų perlų
• Veikia su
baterijomis

4l

1,-

(1 l = 13,33)

Balzamas

Oro gaiviklis su LED lempute
„activ Air“

• Su keramine danga
• 2,5 mm storio dugnas
• Įv. spalvų

75 ml

po

1,-

po 1,57

19,

Stipri fiksacija

(1 l = 2,60)

(1 l = 4,95)

95

1,-

„Elnett“
plaukų lakas

385 ml

200 ml

40 vatų

20

Greitpuodis

(1 l = 3,96)

(1 l = 5,–)

2,66

1,99

6,98
Visos prekės be dekoracijų.

5

-25 % nuolaida

visiems kalėdiniams saldumynams

nuo pirmadienio, 2021 m. gruodžio 20 d.

nuo pirmadienio, 2021 m. gruodžio 20 d.

Makaronai

Šokoladiniai
saldainiai
„Harvest“

Iš kvietinių miltų,
įv. rūšių

500 g
1,20

Sausainiai „Grazer Ringe“
Saldūs ir traškūs

20 jūrų gėrybių formos šokoladinių saldainių

(1 kg = 1,38)

–,69

250 g
(1 kg = 8,68)

Bolonijos
pomidorų padažas

Mini sausainiai

–,84
(1 kg = 1,59)

Garuose paruošti
„Basmati“ ryžiai

Konservuotos
pupelės „Beanz“

Originalūs, iš anksto paruošti

Keptos pupelės pomidorų padaže

250 g

4 x 415 g

(1 kg = 2,20)

–,59

Sardinės
Saulėgrąžų
aliejuje

1,

20

Pomidorai „Almar“

1,

Konservuoti

900 ml
490 g

125

(1 kg = 2,92)

150 g
93

1,

2,17

ml
87 g grynosios masės

Klasika!

1,

(1 kg = 4,23)

Grybukai

Padažo pagrindas picai,
pastai arba apkepams

370 g

400 g
69

20

„salted Caramel“
Plonytės juodojo šokolado
plytelės su kreminiu įdaru
iš saldžios karamelės su nežymiu druskos
prieskoniu

200 g

2,18

200 g

(1 kg = 6,–)

(1 kg = 9,64)

(1 kg = 2,45)

Sausainiai „Delisana Happy Zoo“

Iš juodojo šokolado su vyšnia ir likeriu

250 g

grynosios
masės

(1 kg = 13,79)

Šokoladiniai saldainiai
su vyšniomis
„Il Boero“

(1 kg = 12,87)

(1 kg = 10,90)

Paruošta per
2 minutes

–,84

–,55

4,84

Dešrelės „Winners“

Guliašas

6 dešrelės traškiame
natūraliame apvalkale

Jautiena ir kiauliena

500 g

300 g

(1 kg = 5,96)

Guliašo sriuba arba
pupelių troškinys

1200 ml

XXL

3,

3,62
po

2,98

po

(1 kg = 8,07)

2,

2,98

Pienas su espresu ir
vanile

Pagal Viduržemio regiono tradicijas

42

16 kapsulių = 153,6 g

Mangai
Griežinėliais,
su šiek tiek
cukraus

425 ml
230 g

grynosios masės
(1 kg = 6,83)

–,96

Kramtomieji saldainiai
„fresh cola“

99

Baltosios pupelės „Bazar“

300 g

(1 kg = 9,60)

(1 kg = 7,45)

1,69

100 g

(1 kg = 13,08)

2 vnt. = 400 g

(1 kg = 5,63)

po

185 g

Kiauliena
pikantiškame padaže

300 g
2,42

Sūrio skonio sūrūs
kepiniai

Pieninis kremas su smulkintais traškiais lazdynų
riešutais ir pieniniu šokoladu

(1 l = 2,48)

Suktinukai

6 dešrelės
natūraliame apvalkale

Sūrio skonio krekeriai

Saldainiai
„Milk Bits“

(1 kg = 5,63)

Pieniškos
dešrelės

1,20

2,41

(1 kg = 23,70)

arba
Kava „Cold
Brew“

12 kapsulių=
116,4 g

2,42

112,5 g
(1 kg = 12,89)

1,45

Gaivaus skonio ledinukai
Saldainiai
„Hitschler Sauer Mix“
Kramtomieji saldainiai

200 g

Žemės riešutų
batonėliai

Gaivinantys ledinukai

200 g

(1 kg = 7,85)

3 vnt. pakuotė

Skrudinti žemės riešutai karamelėje

3vnt. pakuotė = 120 g

(1 kg = 10,30)

XL kramtomosios gumos
automatas
• Svoris: 300 g
• Įv. spalvų
Aukštis
apie 20 cm

(1 kg = 10,– )

Senoviško
dizaino

(1 kg = 31,27)

po

1,57
Visos prekės be dekoracijų.

6

3,64

2,06

1,57

1,20

5,45
Visos prekės be dekoracijų.

7

