
  

Lapkritis 45-48 
sav. 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=dDQZEtCh9as&t=1
5s 

 

 
 

 

 

Vent Smart aukštasis 1,8 l. tik 
17,9 Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 
SS184504 
Vent Smart aukštasis 1,8 l. 2 
vnt. tik 31,8 Eur vietoj 39,8 Eur. 
Kodas SS184505 
Vent Smart aukštasis 1,8 l. 4 
vnt tik 39,8 Eur vietoj 79,6 Eur. 
Kodas SS184506 
 

VentSmart aukštasis 1,8 l 

Laikykite vaisius ir daržoves optimaliomis sąlygomis ir pailginkite jų galiojimo laiką. Dangteliuose yra 

integruota vožtuvų sistema; galima nustatyti vožtuvus į tris skirtingas padėtis ir taip reguliuoti deguonies 

kiekį, atsižvelgiant į vaisių ir daržovių rūšį. Plastike yra išspausti nurodymai, kurią vožtuvo padėtį pasirinkti. 

Indelio dugnas banguotas, todėl produktai laikomi virš indelyje susidariusio kondensato, be to, užtikrinama 

geresnė oro cirkuliacija. Sudėjus indelius vieną ant kito, ventiliacija išlieka. VentSmart indeliai yra 

permatomi, todėl visada matysite, kas viduje. Minkštą dangtelį lengva nuimti ir uždėti. 

 

Matmenys: Ilgis: 19 cm, Plotis: 14 cm, Aukštis: 13,5 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDQZEtCh9as&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=dDQZEtCh9as&t=15s


 
 

 
Vent Smart 4,4 l 2 vnt tik 29,5 
Eur vietoj 53 Eur. Kodas 
SS184502 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z882UxOXKVI&t
=5s 

 

VentSmart 4,4 l 

Laikykite vaisius ir daržoves optimaliomis sąlygomis ir pailginkite jų galiojimo laiką. Dangteliuose yra 

integruota vožtuvų sistema; galima nustatyti vožtuvus į tris skirtingas padėtis ir taip reguliuoti deguonies 

kiekį, atsižvelgiant į vaisių ir daržovių rūšį. Plastike yra išspausti nurodymai, kurią vožtuvo padėtį pasirinkti. 

Indelio dugnas banguotas, todėl produktai laikomi virš indelyje susidariusio kondensato, be to, užtikrinama 

geresnė oro cirkuliacija. Sudėjus indelius vieną ant kito, ventiliacija išlieka. VentSmart indeliai yra 

permatomi, todėl visada matysite, kas viduje. Minkštą dangtelį lengva nuimti ir uždėti. 

 

Matmenys: Ilgis: 28,5 cm, Plotis: 19 cm, Aukštis: 13,5 cm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z882UxOXKVI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Z882UxOXKVI&t=5s


 

 



 
 

 
 

 
Cool Mates 1,8 l + 4,4 l tik 25,9 
Eur vietoj 43,5 Eur. Kodas 
SS184503 

 
 

 



 

Freezer Smart žemasis 450 ml. 
tik 6,1 Eur. Kodas SS184510 
Freezer Smart žemasis 450 ml. 
2 vnt. tik 9,8 Eur. vietoj 12,25 
Eur. Kodas SS184511 
Freezer Smart žemasis 450 ml. 
4 vnt. tik 12,5 Eur. vietoj 24,5 
Eur. Kodas SS184512 
 

FreezerSmart žemasis 450 ml (4) 

FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas oras lengvai 

cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi greičiau, todėl jie ilgiau 

išsaugo skonį ir vitaminus. 

Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje. Sandaraus 

dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti. 

FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C. 

Naudokite: uogoms, maisto likučiams, 500 g mėsos faršo ir pan. 

Matmenys: Talpa: 4 x 450 ml, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 11,4 cm, Aukštis: 6,2 cm 

 

 

 
 

Freezer Smart aukštasis 1,1 l. 
tik 7,9 Eur. Kodas SS184507 
Freezer Smart aukštasis 1,1 l. 2 
vnt. tik 12,7 Eur. vietoj 15,9 Eur. 
Kodas SS184508 
Freezer Smart aukštasis 1,1 l. 
4 vnt. tik 15,9 Eur. vietoj 31,8 
Eur. Kodas SS184509 
 

FreezerSmart aukštasis 1,1 l (2) 



FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas oras lengvai 

cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi greičiau, todėl jie ilgiau 

išsaugo skonį ir vitaminus. 

Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje. Sandaraus 

dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti. 

FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C. 

Naudokite: daržovėms, kepiniams ir pan. 

Matmenys: Talpa: 2 x 1,1 l, Ilgis: 15,2 cm, Plotis: 11,4 cm, Aukštis: 11,8 cm 

 

 

Apvali silkoninė forma Princesė 
tik 29,9 Eur vietoj 34,9 Eur. 
Kodas SS184515 

Apvali silikono forma Princesė 2,4 l 

Silikoninėje formoje keksiukams pasigaminsite ne tik keksiukų ar pyragėlių, bet ir mažų omletų, ledų ir pan. 

Formą galima naudoti orkaitėje, šaldiklyje, šaldytuve ir mikrobangų krosnelėje. Ji atspari temperatūrai nuo -

25 °C iki +220 °C. Forma pagaminta iš lengvos lanksčios medžiagos, todėl su ja lengva dirbti. Forma greitai 

atvėsta ir neleidžia prie paviršiaus prilipti kepiniams. Kepdami niekada nenaudokite riebalų. 

Tinka tortams, sūrio pyragui ir pan. kepti. 

Matmenys: Skersmuo: 26 cm, Aukštis: 5 cm 

 

 

 
Kepimo įrankių rinkinys 
silikoninė mentelė ir siauroji 
mentelė tik 17 Eur vietoj 27 Eur. 
Kodas SS184516 



 

 
Dubuo su sabdariu dangčiu 5 l 
tik 24,9 Eur vietoj 29,9 Eur. 
Kodas SS184517 

 

 
Stačiakampė tortinė tik 28 Eur 
vietoj 41,1 Eur. Kodas 
SS184514 
Iš išorės: 45 x 19.4 x 15.4 cm  
Iš vidaus: 35 x 15 x 10 cm  
 

 
 

 
 

 

  
Riešutų gliaudyklė tik 19,5 Eur 
vietoj 29,5 Eur. Kodas 
SS184501 



 

 
Lanksti pjaustymo lentelė tik 12 
Eur vietoj 17,9 Eur. Kodas 
SS184513 

 

 
Apvalus indelis 1,1 l Cukrus tik 8 
Eur vietoj 12,9 Eur. Kodas 
SS184521 
Apvalus indelis 1,1 l Druska tik 8 
Eur vietoj 12,9 Eur. Kodas 
SS184522 
Apvalus indelis 1,1 l Kava tik 8 
Eur vietoj 12,9 Eur. Kodas 
SS184523 

  
 

 

Pro Azian peilis daržovėms tik 
25 Eur vietoj 59 Eur. Kodas 
SS184520  
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xS
Y 

 

 

Pro Azian kapoklė daržovėms tik 
49 Eur vietoj 89 Eur. Kodas 
SS184519 
Demo filmukas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xS
Y 

 

 

TChef kepimo skarda su 
dangčiu laikymui tik 190 Eur. 
SS184518 
Matmenys: Ilgis: 36,3 cm; Plotis: 26,6 cm; 
Aukštis: 7,4 cm;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xSY
https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xSY
https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xSY
https://www.youtube.com/watch?v=WeM3lP_7xSY


 
 

 
 

 
Lapkritis 45-48 
sav. 
Vakarėlių 
šeimininkėms 

 

 

1. Padėkos dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis 
>100 Eur + vienas suplanuotas vakarėlis 
1,5 l Alegra dubuo Kodas TG184501 

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 + dar vienas suplanuotas vakarėlis, 
papildomai prie padėkos dovanėlės, Jūs 
gausite: 3,5 l Alegra dubenį 
Kodas HG184501 

4. Dovanėlė šeimininkei, kai vakarėlis >300 
Eur + dar vienas suplanuotas vakarėlis, 
papildomai prie padėkos dovanėlės, Jūs 
gausite:  1,5 ir 3,5 l Alegra dubenis.  
Kodas HG184502 

 



 

 

 


