
 

Lapkritis su Tupperware 46 sav 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/Vx5ZAiuBwig  
Lapkričio mėnesio pasiūlymų brošiūra: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-vasaros-
prisiminimus  
Tupperware ruduo žiema katalogas: 
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019  
Galimybės naujokams: 
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w  
Daugiau naujienų rasite (paspauskite sekti): 
https://www.facebook.com/egle.bloziene  
 

https://youtu.be/Vx5ZAiuBwig
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-vasaros-prisiminimus
https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/issaugokite-savo-vasaros-prisiminimus
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2019
https://youtu.be/D6V6e9FKV9w
https://www.facebook.com/egle.bloziene


 
 

Dovanos Tupperware 
demonstruotojams. 
Jei dar neesi Tupperware 
demonstruotojas, dabar 
geriausias metas juo tapti ☺ 

• Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(45 savaitė) parduosite prekių 
už 160 eurų, jūs gausite: 
Eleganzia serviravimo lėkštė 1,5 L 
Eleganzia dubuo 600 ml  

• Kai pasieksite Greito Starto lygį 45 
savaitę, o taip pat bent 160 EUR 
pardavimus 46 savaitę, dovanų 
gausite: Eleganzia 4,6 l  

• Kai pasieksite bent 240 EUR 
pardavimus per 46 savaite, 
dovanų gausite (Galioja tik jei 
nepasiekėte Greito Starto lygio 45 
sav).: 

Eleganzia 4,6 l  

 

 

 

Kai per 4 mėnesio savaites (45–48 
savaitės) parduosite prekių už 400 
Eur Jūs gausite dovanų 

ThermoTup termosą 1 l 

Daugiau dovanų rasite lapkričio 
aktyvumo brošiūroje 
 

 

 

 

Kaip naudoti  

Thermotup ąsotį 1 l. Kava išliks karšta ir išlaikys savo skonį.  



Šviežia arbata – ąsotyje taip pat galite laikyti karštą arbatą, tačiau daugumai 
arbatos mėgėjų patinka ją gerti šviežią, tad rekomenduojame ąsotyje laikyti 
karštą vandenį ir užsiplikyti arbatą kada tik panorėsite.  

Karštas vanduo – ąsotyje galite laikyti karštą vandenį karštiems gėrimams ar 
užpilamoms sriuboms.  

Gaivios vaisių sultys – atšaldykite ąsotį smulkintu ledu ir užpildykite atšaldytomis 
vaisių sultimis, kurias galėsite patiekti pusryčiams ar atsigaivinimui sode. 
Nedėkite į ąsotį ledukų, nes galite pažeisti stiklinį įdėklą.  

 

 

 

 

Tik 45-46 savaites 
Puikios dėžutės biriems 
produktams! 
Kompaktinės dėžutės 500 
ml +1,1 l +1,7 l. tik 23,9 Eur 
vietoj 39,2 Eur. Kodas 
SS194519 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tik 45-46 savaites 
100% sabdarūs dubenėliai! 
Super trio rinkinys 22,9 Eur 
vietoj 34,5 Eur. KOdas 
SS194520 

 



 
 

 

 
 
Matmenys: 
35,3 x 31,5 x 1 cm 
 

Silikoninis padėklas 
kepiniams su krašteliu  
tik 19,90 Eur vietoj 29,9 
Eur Kodas SS194504  

Sausainiai su langais: 
https://youtu.be/ljzRsHwPNQg  
Vyniotinis: 
https://youtu.be/YjqU8jJe_84  
Namuose pagaminta musli: 
https://youtu.be/iF7gNZ716eQ  

https://youtu.be/ljzRsHwPNQg
https://youtu.be/YjqU8jJe_84
https://youtu.be/iF7gNZ716eQ


 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

Obuolių vyniotinis 
 
2-3 obuoliai 
25 ml cukraus,  
5 ml cinamono 
3 kiaušiniai 
60 ml cukraus 
80 ml miltų 
žiupsnelis druskos 

1. Obuolius susmulkinkite Ekstra Chef, įdėkite 25 ml cukraus, 5 ml cinamono. Tolygiai 
paskirstykite ant silikoninio padėkliuko 

2. Kiaušinių baltymus atskirkite nuo trynių. Baltymus su žiupsneliu druskos Speedy Chefe 
suplakite iki standžių putų. Po truputį plakdami sudėkite cukrų. 

3. Į baltymus sudėkite trynius, išmaišykite. Sudėkite miltus, išmaišykite 
4. Gautą tešlą paskirstykite ant obuolių 

5. Kepkite 190  apie 20 min 
6. Išėmę uždėkite kitą padėkliuką, perverskite ir nuimkitą ant kurio kepė. Obuoliai turi 

atsidurti viršuje. Susukite 



7. Skanaus 
 

  

  
 

 
 

 

Info ir receptai iš VMG žurnalo 
“Verdu ir kepu” 
 

Akvafaba – ankstinių nuoviras. 
Dažniausiai naudojams avinžirnių 
nuoviras, bet gali būti ir pupelių ar 
žirnelių. Akvafaba alternatyva 
kiaušinio baltymui. 
Akvafabą, išpakant iki purių putų, 
galima naudoti gaminant: morengus, 
putėsius, veganišką sviestą, ledus, 
morengus, kekiuskus ar pyragus, 
pūstašonius blynus, glazūrą. 
Pabandykite! 
 



  
 

 

 

Morengai 
 
120 ml akvafaba 
1 šaukštelio citrinos sulčių 
½ šaukštelio vanilės ekstrakto 
200 g miltinio cukraus 
 
Spalvotiems morengams 
2 šaušteliai liofilizuotų braškių ar kitų 
miltelių 

 

• Speedy Chefe akvafabą suplakite su citrinos sultimis. Supilkite vanilę ir dar paplakite 

• Po šaukštą dėkite cukraus pudrą ir plakite 

• Norėdami pasigaminti spalvotų morengų įdėkite uogų miltelių 

• Konditeriniu švirkstu formuokite nedidelius morengus 

• Kepkite 2 val 120C  

• Morengams iškepus šiek tiek praverkite orkaitės dureles ir leiskite jiems lėtai atvėsti 

• Morengus laikykite sandariuose induose, kad nepatektų drėgmės 
 
 

  



 
 

 

Silikoninė lazdelių forma (1) 24,90 Eur 
vietoj 29,9 Eur. Kodas SS194502 € 

Silikoninė lazdelių forma (2) tik 29,9 
Eur vietoj 69,8 Eur. Kodas SS194503  

Matmenys: 29,8 x 19,4 x 1,26 cm 
Vienos lazdelės ilgis: 12 cm Vienos 
lazdelės tūris: 12 ml  

Demo filmukas: 
https://youtu.be/DE_V1j3kLJc 

 

 
Kokosiniai pagaliukai: kokosų 
aliejus, kokosų pienas, kokosų 
miltai, kokosų cukrus, šiek tiek 
paprastų miltų, kepimo miltelių 
ir druskos. Puikus!  

 
 

Itališkos lazdelės (1 formelei) 
100 ml vandens 
2 ml druskos 
100 g miltų 
2 ml kepimo miltelių 
30 ml aliejaus 
Priedai 
25 g tarkuoto kieto sūrio arba kapotų alyvuogių, 
vytintų pomidorų, špinatų, čili pipirų ir t.t 
Viską sumaišykite, supilkite į formą, kepkite 25 min, 

200C, padėję ant žemutinių laikiklių orkaitėje. 

https://youtu.be/DE_V1j3kLJc


 

Polentos suktinukai 
16 pagaliukų 
• 45 g / ± 1⁄4 puodelio „polenta“  
• 115 ml / ± 1⁄2 puodelio vandens 
• 2 ml / ± 1⁄2 šaukštelio druskos 
• 45 ml / ± 3 šaukštai pieno 
• 30 ml / ± 2 valg. Šaukštų tarkuoto parmezano 
PARUOŠIMAS 

1. Orkaitę įkaitinkite iki 180 C 
2. Polleną, druską ir vandenį sumaišykite  MicroCook 
ąsotėlyje 1l. Uždenkite ir virkite maždaug. 5 min.  600 vatų 
galingumu. 
3. Kruopščiai išmaišykite polleną naudodami silikoninę 
mentelę, kol ji taps kreminė. Įmaišykite pieną ir tarkuotą 
parmezaną. 
4. Padėkite silikoninę formą  lazdelės ant šaltos orkaitės 
skardos ir tolygiai užpildykite ertmes. Nuvalykite perteklių 
naudodami silikoninę mentelę. 
5. Įdėkite lentyną žemiausiame lygyje į orkaitę ir kepkite 
maždaug 15 min. 
6. Leiskite pastovėti 5 min. tada atsargiai išimkite 

 

 

Sviestas su priedais 
16 pagaliukų 
Vytinti pomidorai 
• 165 g / ± 3⁄4 puodelio sūdyto minkšto sviesto 
• 60 ml / ± 4 valg. Šaukštų vytintų pomidorų, susmulkintų 
Turbo Chef smulkintuvą 
Kalendra ir laimas 
• 165 g / ± 3⁄4 puodelio sūdyto minkšto sviesto 
• 1 laimo nutarkuota žievelė  
• 30 ml / ± 2 šaukštai laimo sulčių 
• 30 g / 1⁄2 puodelio kalendros, sukapotos Turbo Chef 
Cinamonas ir cukrus 
• 165 g / ± 3⁄4 puodelio nesūdyto minkšto sviesto 
• 30 ml / ± 2 šaukštai malto cinamono 
• 30 g / 1⁄4 puodelio cukraus 

 

Imbieriniai pagaliukai 
• 40 g / ± 3 šaukštai minkšto sviesto 
• 40 g / ± 3 šaukštai tamsiai rudo cukraus 
• 1 kiaušinio trynys 
• 15 ml / ± 1 valgomasis šaukštas  medaus 
• 45 g / ± 1⁄3 puodelio miltų 
• 7 ml / ± 11⁄2 šaukštelio imbierinių meduolių prieskonio 
• 1⁄2 ml / ± 1⁄8 šaukštelių kepimo miltelių 
• 1⁄2 ml / ± 1⁄8 šaukštelio druskos 
PARUOŠIMAS 

1. Orkaitę įkaitinkite iki 180 C  
 2. Išplakite sviestą ir cukrų naudodami šluotelę arba 
aukštąjį Turbo Chef iki purumo, tada supilkite kiaušinio trynį 
ir medų. Įpilkite miltų, meduolių prieskonių, kepimo miltelių ir 
druskos ir sumaišykite naudodami silikoninę mentelę, kol 
tešla taps vientisa. Tešlą 10 minučių pašaldykite. 



3. Padėkite silikoninę formą  lazdelės ant šaltos orkaitės 
skardos. 
4. Padalinkite tešlą į 16 lygių dalių. Ant lengvai miltais 
pabarstyto paviršiaus padarykite tešlos ritinėlius ir įspauskite 
į silikoninės formos ertmes. 
5. Įdėkite lentyną žemiausiame lygyje į orkaitę ir kepkite apie 
10 min. 
6. Leiskite pastovėti 5 min. ir švelniai išimkite. 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
Silikoninė pirštinė tik  29,9 Eur. Kodas 
L19 
 
Matmenys 30,6 x18,5 cm 
 
 

Silikoninės virtuvės pirštinės  

Virtuvės pirštinių paviršius yra pagamintas iš vandeniui nepralaidaus silikono, kuris yra atsparus iki + 220 

°C temperatūrai ir apsaugo jūsų rankas, išimant maistą iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. Pirštinės yra 

minkštos ir lanksčios, todėl su jomis lengva dirbti. Atskiro nykščio dėka indus patogu suimti. 

 

Tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.  

 

Naudokite: karštiems indams išimti iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. 

Matmenys: Ilgis: 30,6 cm; Plotis: 18,5 cm 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
ŠALTAI BRANDINTA KAVA  

 
Paruošimo trukmė: 5 min.  
Laikyti šaldytuve: 8–12 val.  
Reikės 8 porcijoms  
• 115–125 g / 25–27 arb. š. stambiai maltos kavos • Filtruoto vandens, min. 1 
°C, maks. 25 °C  
Paruošimas  
1. Į Grafiną įdėkite metalinį filtrą, užpildykite stambiai malta kava iki pažymėtos 
linijos, apyt. 115–125 g / 25–27 arb. š. 
2. Lėtai pilkite filtruotą kambario temperatūros / šaltą vandenį (min. 1 °C, maks. 
25 °C) į Grafiną. Palaukite, kol šiek tiek vandens pratekės, ir tada papildykite. 
Taip išvengsite plūduriuojančių kavos tirščių. Pripilkite vandens iki linijos (kur 
metalinis filtras liečiasi prie plastikinio piltuvėlio).  
3. Pastatykite į šaldytuvą 8–12 valandų. 
4. Išimkite filtrą ir išmeskite kavos tirščius. 
5. Patiekite su pasirinktu pieno produktu, vandeniu ar ledukais.  
Patarimas: skieskite kavą stiklinėse, o ne grafine. Taip ilgiau išlaikysite kavą 
šviežią.  
Patarimas: užšaldykite šaltai brandintos kavos koncentratą formoje ledukams 
(rasite kataloge, 41 psl.).  
 



 

Šaltas brandinimas – naujas būdas 
mėgautis kava ar arbata! Tai menas, 
kuris pasitelkia laiką ir tikslius receptus, 
kad atskleistų unikalius kavos ir arbatos 
skonius.  

Grafinas šaltai brandintai kavai tik 50 
Eur. Kodas SS194505  
 
Skaidrios stiklinaitės 400 ml (2 vnt.) tik 
12 Eur. Kodas  SS194506  
 
Rinkinys: 
Grafinas šaltai brandintai kavai 
Skaidrios stiklinaitės 400 ml 
(4 vnt.) tik 62 Eur vietoj 74 Eur. Kodas 
SS194507  
 

Demo filmukas kava: 
https://youtu.be/1y124Az3PpY 
 
Demo filmukas arbata: 
https://youtu.be/ddhmovdYZKA 
 

 
 

 

 

https://youtu.be/1y124Az3PpY
https://youtu.be/ddhmovdYZKA


  
 

 

Apibarstykite savo gėrimą,  kepinį, 
blynus, košę kakavos milteliais, 
cinamonu ar smulkiai kapotais 
riešutais  

Sijoklis pagardams 375 ml (tūris) 
tik 11 Eur vietoj 17,5 Eur. Kodas  
SS194509  
 

 

 
 



 

 

Rengiate ypatingus pusryčius ar 
arbatėlę? Užpildykite šį stilingą ąsotėlį 
grietinėle ir leiskite svečiams gėrimus 
pasigardinti patiems  

Ąsotėlis 350 ml tik 9,9 Eur vietoj 17,5 

Eur. Kodas SS194508  

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Popierinio rankšluosčio laikiklis tik 
10 Eur. Kodas K26 
 
Suspaudus rankeną rankšluostis 
fiksuojasi ir legvai atplėšite 
reikiamą kiekį. 

 
 

 

 

Didžioji stačiakampė tortinė tik 
39,9 Eur vietoj 49,9 Eur. Kodas 
SS194501 
39,5 cmX 27,5 cmX 11,5 cm  

Specialaus dizaino pyraginė, kurioje telpa 18 
keksiukų! Apvertę padėklą turėsite lygų 
paviršių, ant kurio galėsite sudėti ir 
transportuoti įvairiausius skanėstus!  

 

  



 

 

Freezer Mates II aukštasis 2,5 l (1 
vnt.) tik 15 Eur vietoj 24,9 Eur. 
Kodas SS194517 

 

 

 

Freezer Mates II aukštasis 2,5 l (3 
vnt.) tik 30 Eur vietoj 74,9 Eur. 
Kodas SS194518  

 

 

 

 
 

Ledo šalis dėžutė 1,25 l tik 11,9 
Eur vietoj 16,9 Eur. Kodas  
SS194511  

 



 

 

Ledo šalis stiklinaitė 330 ml tik 8,5 
Eur vietoj 11,9 Eur. Kodas 
SS194514  

 

 

 

Ledo šalis sumuštinių dėžutė 
Ana/Elza  tik 8,5 Eur vietoj 9,9 
Eur. Kodas SS194512  

Ledo šalis sumuštinių dėžutė 
Olafas 8,5 Eur vietoj 9,9 Eur . 
Kodas SS194513  

Ledo šalis sumuštinių dėžutė 
Ana/Elza Ledo šalis sumuštinių 
dėžutė Olafas tik 14,5 Eur vietoj 
19,8 Eur. Kodas  SS194516  

 

 

 

Ledo šalis sumuštinių dėžutė 
Ana/Elza Ledo šalis stiklinaitė 330 
ml tik 13,5 Eur vietoj 21,8 Eur 
Kodas SS194515  

 



  

 

 

 

Austriukas “Pakalikų Kalėdos“ tik 
5 Eur vietoj 9,9 Eur. Kodas 
SS194510 
14x11,7x6,8 cm 

 



 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/KuqxPF6LrwI  

 

 

 
Mikropluošto šluostės dulkėms 
2 vnt tik 16,5 Eur. Kodas F26 
35 cm x 30 cm 
 

https://youtu.be/KuqxPF6LrwI


 
 

 
 

 
 

 

Puikiai sugeriančios 
 
Mikropluošto šluostė indams 
nusausinti 2 vnt tik 24,9 Eur. 
Kodas F23 
 
63 cm x 40 cm 

 
 

 
 



 
 

 
Dvipusė šluostė indams tik 9,5 
Eur 
 
16 cm x16 cm  
Viena pusė šiurkšti dėmėms valyti, kita – 
švelni, skirta poliravimui. 

 
 

 
 

 
 

 
Mikropluošto šluostės langams 
2 vnt tik 22,5 Eur. Kodas F25 
40 cm x 40 cm 
Aukštos kokybės šluostė langams valyti, 
pagaminta iš tvirto mikropluošto audinio, 
puikiai sugeriančio vandenį. Medžiaga be 
pūkelių, todėl šluostė puikai valo blizgius 
paviršius nepalikdama dryžių. Šluostė gali būti 
naudojama sudrėkinta arba sausa. 
 



 
 

 
 

 
 

 
Šluostė optikai 2 vnt tik 9,9 
Eur. Kodas F20 
20 cm x 15 cm 
 
Aukštos kokybės šluostė optikai, pagaminta iš 
tvirto mikropluošto audinio, puikiai sugeriančio 
vandenį. Medžiaga be pūkelių, todėl šluostė 
puikai valo blizgius paviršius nepalikdama 
dryžių. Šluostė gali būti naudojama sudrėkinta 
arba sausa. 

 
 

 
 

 

 

Kalėdiniai pasiūlymai 42-50 sav. 



Demo filmukas: https://youtu.be/oOY1k_w_Jbk  
(gaminių kiekis ribotas, gali pasibaigti ir anksčiau) 

 

 

 

 
Net 50% nuolaida 
Eco buteliukų vaikams 
rinkinys (1x Eco buteliukas - 
Kalėdų senelis 350 ml, 1x 
Eco buteliukas - Besmegenis 
350 ml) Su sportiniu 
dangteliu tik 8 Eur vietoj 16 
Eur. Kodas SS194215 
 

 

https://youtu.be/oOY1k_w_Jbk


 

Net 44% nuolaida 
Puodeliai su sieteliu 2 vnt tik 
17,9 Eur vietoj 31,8 Eur. 
Kodas SS194209 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/7oep_w7wqk
0  
Demo filmukas, puodeliai ne 
tik arbatai: 
https://youtu.be/E2meL_oXk_
M  
 

   

 

 

 
 
Net 30% nuolaida 
Silikoninė forma Besmegenis 
1 l tik 19,5 Eur vietoj 27,9 
Eur. Kodas SS194214  
 

https://youtu.be/E2meL_oXk_M
https://youtu.be/E2meL_oXk_M


 

 

 

 
 
Net 40% nuolaida 
Sausainių formelės  tik 5,9 Eur vietoj 
9,9 Eur. Kodas SS194212 
 

 

 
Net 59% nuolaida 
Dekoravio pieštukas tik 9,9 Eur vietoj 
23,9 Eur. Kodas SS194213 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRDRPpQISzA&t=7s


 

 

 

 

 

Besisukantis padėklas tik 
34,9 Eur vietoj 47,9 Eur. 
Kodas SS194202 
Serviravimo dalies skersmuo 32 
cm 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/fnfR97VcJ0Y 
Besisukantis padėklas ir tortinė: 
https://youtu.be/_qI6m3FOWcY  
 

 

https://youtu.be/fnfR97VcJ0Y
https://youtu.be/_qI6m3FOWcY


 

 

 



 

 

 
 
Transformuojama Tortinė tik 
39,9 Eur vietoj 44,9 Eur. 
Kodas SS194201 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/mFme6Wox
OPY 
 
 

 
 

https://youtu.be/mFme6WoxOPY
https://youtu.be/mFme6WoxOPY


   

   

   
 

 

 

 



  

 

 
 

Tortas 
Demo filmas: 
https://youtu.be/lhVQT1ueee0 
 

  

  

  

https://youtu.be/lhVQT1ueee0


 
 

 
Mentelė kepiniams tik 10 
Eur. Kodas K19 

   
 

 

 

 
 

Lanksti pjaustymo lentelė tik 9,9 Eur. 
Kodas U22 
I: 38 cm P: 29 cm A: 0,3 cm 



   
 

 

  
 

 

  
 

 



  
 

 

 
Dėžutės „Kalėdinis tinginys“ 575 ml 
(2vnt) tik 15,9 Eur vietoj 25,8 Eur.  
Kodas SS194204 
 

 
 

 

 
Dėžutė „Gatsby“ 950 ml 9,9 Eur tik 
12,9 Eur. Kodas SS194205 
 
Dėžutė „Gatsby“ 1,4 l 12,9 Eur tik 
15,9 Eur. Kodas SS194206 
 
Dėžučių rinkinys „Gatsby“  950 ml, 
1,4 l ir 2,1 l tik 32,8 Eur vietoj 46,7 
Eur. Kodas SS194207 
 



   
 

 

 
 
Dėžutė „Besmegenis“ 2,4 l tik 
17,5 Eur vietoj 24,9 Eur. 
Kodas SS194208 
 

 
 

 
 
Dubuo 1 l tik 7,9 Eur vietoj 
9,9 Eur. Kodas SS194210 
 
 
Šaukštų rinkinys ( 1 l, 2 ml, 
5 ml, 15 ml, 25 ml) tik 4,9 
Eur vietoj 8,9 Eur. Kodas 
SS194211 
 

  

 
  



 

Kamščiatraukis tik 28,9 Eur vietoj 34,9 
Eur. Kodas SS194203 
Demo filmukas: 
https://youtu.be/GyLJxzpW_Pw  

 
 

 

Tupperware vakarėlių šeimininkėms 

 

Padėkos dovanėlė  
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 
100 eurų ir konsultantas suplanuoja 
dar vieną vakarėlį, Jūs gausite: Allegra 
serviravimo centras Kodas TG194501  
 

https://youtu.be/GyLJxzpW_Pw


Dovana šeimininkei– 1 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 200 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite: Allegra dubuo 5 l  
Kodas HG194501 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG194501 arba 50% nuolaida vienam katalogo gaminiui)  
Dovana šeimininkei– 2 lygis 
Kai pardavimai vakarėlio metu pasiekia 300 eurų ir konsultantas suplanuoja dar 
du vakarėlius, Jūs gausite: Allegra dubuo 1,5 l + Allegra dubuo 5 l  
Kodas HG194502 
ir 
Padėkos dovanėlė (TG194501 arba 50% nuolaida vienam katalogo gaminiui)  
 

 

 

 
 


