
  

Spalis su 
Tupperware 
41 sav. 

 

 

 
Dubenų rinkinys 10 l, 7,5 l, 
4,5 l tik 49 Eur vietoj 83,5 
Eur. Kodas 557 

Dubuo tešlai 4,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas 

dugno skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. 

 

Matmenys: Skersmuo: 27,5 cm, Aukštis: 13,7 cm 

 

Didysis dubuo 7,5 l 

Itin talpus dubuo maisto gaminimui ir serviravimui. Ypač tinka tešlai užminkyti, ingredientams plakti, 

vaisiams ir salotoms laikyti.  

Dubuo pagamintas iš lengvos medžiagos, todėl jį paprasta naudoti. Dėl piltuvėlio formos, mažas 

dugno skersmuo leidžia greičiau išplakti ingredientus. Dubuo turi lankelį su skyle nykščiui, o tai ypač 

patogu, norint palenkti dubenį maišymo metu. 

 

Matmenys: Skersmuo: 32,5 cm, Aukštis: 15 cm 

 



 

Didysis įrankių rinkinys tik 
54,5 Eur vietoj 74,5 Eur. 
Kodas 1484 
Įrankių dėtuvė 
Kiaurasamtis 
Maišymo šaukštas 
Siaura silikoninė mentelė 
Mentelė vartymui 
Mažasis samtis 
Žnyplės  

 

 

 
Vent Smart rinkinys tik 92,8 
Eur vietoj 132,8 Eur. Kodas 
675 
 

 

Rinkinys užkandžiams tik 
48,6 Eur vietoj 80,4 Eur. 
Kodas 230 
2 kompaktinės dėžutės po 500 ml 
2 kompaktinės dėžutės po 1,1 l 
1 kvadratinė 1,1 l  
1 kvadratinė 2,6 l 
 

 

 

Rinkinys pusryčiams tik 60,7 
Eur vietoj 74,5 Eur. Kodas 
231 
2 kompaktinės dėžutės po 1,1 l 
1 kvadratinė 1,1 l  
1 kvadratinė 2,6 l 
1 kvadratinė 4 l 

 



 

Rinkinys kruopoms ir 
makaronams tik 72,5 Eur 
vietoj 109,3 Eur. Kodas 228 
1 kompaktinė dėžutė po 500 ml 
1 kompaktinė dėžutė po 1,1 l 
1 kompaktinė dėžutė po 1,7 l 
1 kompaktinė dėžutė po 2,3 l 
1 kompaktinė dėžutė po 2,9 l 
1 kvadratinė 2,6 l 
1 kvadratinė 4 l 
 

 

 

TOBULAS rinkinys virtuvės 
spintelei tik 92,8 Eur vietoj 
129,6 Eur. Kodas 229 
4 kompaktinės dėžutės po 500 ml 
2 kompaktinės dėžutės po 1,7 l 
1 kompaktinė dėžutė po 2,9 l 
1 kvadratinė 2,6 l 
1 kvadratinė 4 l 

 

 

Net 35% nuolaida tik 
rugsėjį startavusiems 
naujokams! 
Super Trio rinkinys 1l, 1,5 l ir 
2 l dubenėliai tik 20 Eur vietoj 
30,9 Eur. Kodas SS184018 
Trio rinkinius gali užsakyti tik rugsėjį 
startavę naujokai, rinkinių užsakyti 
gali kiek nori. 
 



 

Super Trio rinkinys (3) 
Klasikiniai dubenėliai laikymui, 
serviravimui ir transportavimui. Jie turi 
skaidrų langelį, per kurį gerai matomas 
turinys. Sandarus dangtis leidžia 
pervežti maistą saugiai. 
 
Matmenys:  
1 l: Skersmuo: 19 cm, Aukštis: 6 cm 
1,5 l: Skersmuo: 19 cm, Aukštis: 9 cm 
2 l: Skersmuo: 19 cm, Aukštis: 11,7 cm 

  
 

 

 
 

Pusryčių rinkinys 
50% nuolaida! 
 
Mini sūrinė ir sviestinė tik 
12,9 Eur vietoj 26,8 Eur. 
SS184013 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=AJNPVXRAR5Y 
 

CheeSmart Mini 
CheeSmart Mini sūrinė, kurioje galite laikyti kelių rūšių sūrį šaldytuve.  
Dangtelyje esantis CondensControl filtras kontroliuoja ir pašalina drėgmės perteklių, 
sukeliantį pelėsį. Kad sūris nedžiūtų, indą reikia reguliariai atidaryti ir uždaryti. Sandaraus 
dangtelio dėka sūrio kvapas nepasklinda šaldytuve.  
Dangtelis permatomas, todėl lengvai matysite, kas viduje. Padėklas matinis, todėl įbrėžimai 
nepastebimi. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJNPVXRAR5Y


 
Matmenys: Ilgis: 16 cm, Plotis: 15,8 cm, Aukštis: 7,4 cm 
 

Sviestinė 
Naudokite Sviestinę laikyti sviestui, margarinui, sūriui, užtepėlėms ar paštetui. 
Ilgis 17,5 cm, plotis: 9 cm, aukštis: 8 cm 

 

 

 
 

 

 
Bread Smart Junior duoninė tik 
20 Eur vietoj 34,5 Eur. Kodas 
SS184010 
 
Matmenys: Ilgis: 32 cm, Plotis: 16,5 cm, Aukštis: 
15,3 cm 

 
 

 
 



 

 
BreadSmart duoninė be 
pjaustymo lentelės tik 35 Eur. 
Kodas SS18401 
Ilgis 39,5 cm, plotis: 27,2 cm, aukštis: 19,5 cm 

 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=unZ76oAQOZQ 
 

 
 

 
Bread Smart II tik 54,9 Eur. 
Kodas 451 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=ErSfF3-Ld1k 
 

Matmenys: Ilgis: 37,9 cm, Plotis: 27 cm, Aukštis: 
15,9 cm 

 

Peilis duonai tik 24,9 Eur vietoj 
40,9 Eur. Kodas SS184008 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=NYoWH_Izq2A 
 

U-serijos Duonriekis peilis 
Pagrindinės U-serijos peilių savybė – funkcionalumas ir patogumas naudoti. Ergonomiškas 
dizainas, todėl juos patogu laikyti rankoje neįtempiant riešo. Ašmenys pagaminti iš 
aukščiausios kokybės nerūdijančio plieno. Tarp rankenos ir peilio ašmenų esanti apsauginė 
atrama apsaugo pirštus nuo aštrių ašmenų. Visi peiliai turi patogų apsauginį dėklą. 
Duonriekiu peiliu lengvai supjaustysite visų rūšių duoną.  
 
Matmenys: Ilgis: 34,5 cm, Ašmenys: 20 cm 
 

 

 
UltraPro duonai 1,8 l tik 45 Eur 
vietoj 69 Eur. Kodas SS184012 

UltraPro duonai 1,8 l 
Naujos kartos indai, pagaminti iš itin lengvos medžiagos ir puikiai tinkantys maistui gaminti 
mikrobangų krosnelėje, orkaitėje arba laikyti šaldiklyje. Indą galima naudoti esant 
temperatūrai nuo -25 °C iki +250 °C. Jame pagamintas maistas nebus riebus, nes nereikia 
papildomai pilti riebalų - jų užtenka tiek, kiek savaime išsiskiria gaminant maistą. 
Elegantiškame inde galima ne tik ruošti maistą, bet ir patiekti jį į stalą, todėl reiks plauti 
mažiau indų. Nenaudokite UltraPro gamindami ant viryklės, kepamųjų grotelių arba mini 

https://www.youtube.com/watch?v=unZ76oAQOZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ErSfF3-Ld1k
https://www.youtube.com/watch?v=NYoWH_Izq2A


krosnelėje, kur indas liečiasi su šilumos šaltiniu arba statomas pernelyg arti jo.  
 
Matmenys: Ilgis: 28,2 cm, Plotis: 15,5 cm, Aukštis: 12 cm 
 

 
 

 

 
 

 

Alaus duona 
https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0 

600 g miltų  

500 ml alaus arba giros  
2 arb.š. kepimo miltelių  

2 arb.š. druskos  
1 arb.š. aliejaus 
Seklų mišinio  
 

1. Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C karšto oro režimu.  
2. Sumaišykite miltus ir kepimo miltelius Maišymo dubenyje. Įberkite 

druskos, supilkite alų ir viską išmaišykite  šluotele plakimui.  

3. Supilkite tešlą į Karališką silikoninę formą ir kepkite 50-60 min 180C 
temperatūroje.  

4. Prieš išimdami, palikite atvėsti.  
  
PATARIMAS:  
Alaus duoną galite pagardinti moliūgų, saulėgrąžų ar sezamo sėklomis, 
džiovintais pomidorais, alyvuogėmis, žolelėmis, rūkyta kiauliena, džiovintais 
svogūnais ir pan.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RmV0TNNUGi0


 

 

 

 
Net 50% nuolaida 
Ultra Pro apvalus 5 l tik 69 Eur 
vietoj 135 Eur. Kodas 
SS184017 



 
 

 
Saliamo dežutė tik 10 Eur vietoj 
15,9 Eur. Kodas SS184009 
Ilgis 24 cm, plotis: 8,5 cm, aukštis: 6 cm 

 

 

 
Ilumina 2 l ąsotis su sieteliu tik 
19,9 Eur vietoj 25,9 Eur. Kodas 
SS184001  

 

 
Dviejų dubenėlių rinkinys 500 
ml, 800 ml tik 10 Eur vietoj 19,9 
Eur. Kodas SS184005 

 

 
Termo puodelis tik 17,5 Eur 
vietoj 27,5 Eur. Kodas 
SS184006 

„Tupperware Recycline” TM 
  
Visi galime būti herojais ir išgelbėti pasaulį naudodami mažiau, naudodami 
pakartotinai ir rūšiuodami.  



„Tupperware“ rūpinasi gamta. Gaminame aukštos kokybės patvarius 
pakartotinio naudojimo produktus, taip sumažindami panaudotų vienkartinių 
pakuočių kiekį. Mes juos ir perdirbame. Štai iš kur atsirado mūsų „Recycline“ 
produktų linija.  
 
Visų „Recycline“ produktų sudėtyje yra bent 50 proc. perdirbtų medžiagų ir jie 
visi pagaminti iš perdirbtų „Tupperware“ produktų.  
 

 

 

„Recycline“ 
Dangtelių kraitelė tik 12,5 Eur. 
Kodas SS184002 

 

„Recycline“ 
 
Popierinių laikraščių laikiklis tik 
7 Eur vietoj 10 Eur. Kodas 
SS184003 

Popierinio rankšluosčio laikiklis 
Popierinio rankšluosčio laikiklis su keliomis praktiškomis detalėmis, kurios papuoš ne tik 
virtuvę, bet ir valgomąjį stalą. Platus lapo formos gnybtas patikimai laiko ritinį. Lanksti 
rankenėlė, dėl kurios laikiklis tinka bet kurios formos popierinių rankšluosčių ritinėliams. Kai 
didžioji rankena prispausta prie mažosios, servetėlę galima atplėšti, neliečiant kitos. 
Popierinį rankšluostį paprasta įdėti.  
 
Matmenys: Aukštis: 24,5 cm, Plotis: 18 cm, Skersmuo: 14 cm 
 



 

„Recycline“ 
 
Valytuvas 10 Eur. Kodas 
SS184004 

• Itin veiksmingas ir žymių 
nepaliekantis valytuvas langams, 
priekiniam mašinos langui, 
virtuvinėms plytelėms ir kondensatui 
nuo vonios kambario veidrodžių ir 
plytelių valyti.  

• Dvigubas švelnaus silikono valytuvo 
kraštas nuvalo visus lašus ir palieka 
švarų bei žvilgantį paviršių.  

 

 



   

Tupperware vakarėlių šeimininkėms 

 

Kai vakarėlis >100 Eur, 
vakarėlio šeimininkė gali įsigyti 
rinkinį mikrobangei tik už 57,4 
Eur vietoj 98,2 Eur. Kodas 
HO184001 
1l Micro Cook  
600 ml greitkratis su receptų piešinukais 
Easy delight  
Šluotelė plakimui 
Silikoninė mentelė 

 

 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai 
vakarėlis >100 Eur + vienas suplanuotas 
vakarėlis 2,4 l Clear dubuo 
Kodas TG184001 

2. Alternatyva padėkos dovanėlei šeimininkei, 
kai vakarėlis >100 Eur, bet kuris gaminys iš 
katalogo su 50% nuolaida (į pardavimus 
nesiskaičiuoja) 

3. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >200 
Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, Jūs 
gausite: 1,35 l ir 990 ml Clear dubenis 
Kodas HG184001 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 
Eur + vienas suplanuotas vakarėlis, Jūs 
gausite:  990 ml 2 vnr, 1,35 l ir 4 l Clear 
dubenis.  Kodas HG184002 

 

 



 


