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Giza

MO6668

Vaska svece ar vaniļas aromātu bambusa turētājā.
Degšanas laiks: 30 stundas
Izmērs: 8,5 x 8,5 cm
Svars: 160 gr

Keops Small
MO6612

Aromātiska augu bāzes vaska svece
matētā stikla traukā ar bambusa vāku.
Degšanas laiks: 20 stundas
Izmērs: 11 x 8,5 cm
Svars: 120 gr

Keops Medium
MO6613

Aromātiska augu bāzes vaska svece
matētā stikla traukā ar bambusa vāku.
Degšanas laiks: 33 stundas
Izmērs: 12 x 9,35 cm
Svars: 200 gr

Keops Large
MO6621

Aromātiska augu bāzes vaska svece
matēta stikla traukā ar bambusa vāku.
Degšanas laiks: 46 stundas
Izmērs: 9 x 10,5 cm
Svars: 280 gr

Tavira aromātiskā svece
R17433.21
Unikālā industriālā stila svece „Spicy
Orange” ar apelsīna aromātu.
Degšanas laiks: 30 stundas
Izmērs: 9,6 x 10 cm

Sintra aromātiskā svece
R17432.02
Unikālā industriālā stila svece „Honey
Pleasure” ar medus un vaniļas aromātu.
Degšanas laiks 30 stundas.
Izmērs: 9,6 x 10 cm

R17433.21

R17432.02
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Sian

CX1524
Dubultā stikla krūze ar koka dizainu un bambusa vāku.
Tilpums: 220 ml
Izmērs 11 x 10,7 cm

Sion

CX1523
Dubultā stikla krūze ar zvaigžņu dizainu un bambusa vāku.
Tilpums: 220 ml
Izmērs 11 x 10,7 cm

Smile

CX1524

CX1523

MO6564

Dubultā stikla krūze ar lāča dizainu un bambusa vāku.
Tilpums: 220 ml
Izmērs 11 x 10,7 cm

Verde
CX1485

Dubultā stikla krūze ar ar sezonālu dizainu un silikona
vāku un paliktni.
Tilpums: 220 ml
Izmērs 11 x 10,7 cm

MO6564

CX1485

Giulia

R85309.02
Eleganta melna keramikas krūze ar
bambusa vāku un korķa pamatni.
Tilpums: 400 ml
Izmērs: 8,8 x 11,5 cm

Giulia

R85309.06
Eleganta balta keramikas krūze ar
bambusa vāku un korķa pamatni.
Tilpums: 400 ml
Izmērs: 8,8 x 11,5 cm

R85309.06

R85309.02

Nakkala

AP803413-05
Vintage keramikas krūze ar
Ziemassvētku dizainu
Tilpums: 300 ml
Izmērs: 9 x 7,9 cm

Painty
MO6584

AP803413-05

Dubultās sienas krūze PS ar 5 krāsainiem
zīmuļiem, ieskaitot 4 krāsojamus papīrus
Izmērs: 10 x 8,5 cm

MO6584

Termoglāzes
P432.100

Dubultā stikla glāze ar bambusa vāku.
Tilpums: 250 ml
Izmērs 8,8 x 5,5 x 10,8 cm

P432.170

Dubultā stikla glāze ar bambusa vāku.
Tilpums: 350 ml
Izmērs 8,8 x 5,5 x 13,5 cm

P432.100

P432.170

Termoglāžu komplekts
P432.140

Dubultā stikla glāze ar bambusa vāku, 2 gb.
Tilpums: 350 ml
Izmērs 8,8 x 5,5 x 10,8 cm

P432.270

Dubultā stikla glāze ar bambusa vāku, 2 gb.
Tilpums: 350 ml
Izmērs 8,8 x 5,5 x 13,5 cm
P432.140
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Dawson termokrūze
Nerūsējošā tērauda termokrūze ar vakuumu starp
divām sienām garantē termoizolācijas īpašības. Saglabā
temperatūru līdz 40 grādiem pēc Celsija 8 stundas.
Mazgāt ar rokām.
Tilpums: 450 ml
Izmērs 11 x 10,7 cm

R08320.79

R08320.06
R08320.02

R08320.08

Dudinka
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MO6288

03

Dubultsienu nerūsējošā tērauda
vakuuma kolba dzērienam.
Tilpums: 500 ml
Izmērs: 6,5 x 26 cm

Ancona
85

R08247.02

03

Dubultsienu nerūsējošā tērauda vakuuma
kolba dzērienam ar termomentru.
Iekļauts tējas infūzētājs.
Tilpums: 470 ml
Izmērs: 6,5 x 27,5 cm

R08247.02

Asper
MO6557
Alumīnija pudele ar bambusa korķi.
Tilpums: 550 ml
Izmērs: 6 x 23 cm

Amel
MO6490

Alumīnija pudele ar bambusa korķi.
Tilpums: 550 ml
Izmērs: 6 x 23 cm

Big Amel
MO6491

Alumīnija pudele ar bambusa korķi.
Tilpums: 800 ml
Izmērs: 7 x 24,5 cm
MO6557
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Baaks

MO6627

Plastmasas PP divu līmeņu pusdienu kastīte ar
bambusa vāku, ieskaitot 1 noņemamu PP sadalītāju,
3 galda piederumus un poliestera jostu.
Mazgāt ar rokām.
Tilpums: 400 ml (x2)
Izmērs: 18 x 10 x 9 cm

03

06

Machico
Aizvērta dubultā pusdienu kaste ar
elastīgu saiti. Aprīkots ar dakšiņu, nazi
un bambusa griešanas dēlīti.
Tilpums: 700 ml (x2)
Izmērs: 18,5 x 10,5 x 5,3 cm

R08439.13

R08439.02

XD collection
P269.611
PP pusdienu kaste ar bambusa vāku, elastīgu
saiti un dakšiņu.PP kastīti var mazgāt trauku
mazgājamā mašīnā un izmantot mikroviļņu
krāsnī (bez bambusa vāka).
Tilpums: 1400 ml
Izmērs: 19 x 12x6 cm
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Funsha
MO6630
Stikla eļļas dozators ar nerūsējošo tērauda vāku.
Tilpums: 100 ml
Izmērs: 4 x 18 cm

03

Gura
MO6598

2-in-1 nerūsējošā tērauda kombinētās garšvielu trauks
ar iebūvētu manuālo keramisko dzirnaviņu.
Izmērs: 4 x 19 cm

06

Inda
MO6599

4-in-1 nerūsējošā tērauda kombinētās garšvielu trauks
ar iebūvētu manuālo keramisko dzirnaviņu.
Izmērs: 5 x 20,5 cm
MO6630

MO6598

MO6599

Treechesse
CX1477

Koka formas bambusa siera dēļu komplekts ar
nerūsējošā tērauda siera smērējamo nazi.
Izmērs: 25 x 22,5 x 1 cm

CX1477

Viram
CX1502

Koka formas bambusa šķīvis ar trim
keramikas servēšanas traukiem.
Izmērs: 30 x 26,4 x 4,7 cm

CX1502

Kya
MO6597

MO6597

Bambusa 6 daļu virtuves piederumu komplekts.
Komplektā pamatnes turētājs, rievots virpotājs, rievotā
karote, cietā karote, cietais virpotājs, knaibles un
kvadrātveida malu lāpstiņa stūru nokasīšanai.
Izmērs: 7,5 x 30 cm

Zaza
MO6592

Cirvjveida picas griezējs ar bambusa rokturi.
Izmērs: 22 x 10 x 2 cm

MO6592
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Stampa
CX1491
Koka mīklas rullītis ar reljefu.
Izmērs: 4 x 42 cm

Cuqui Set
CX1483

CX1491

03

2-in-1 nerūsējošā tērauda kombinētās garšvielu trauks
ar iebūvētu manuālo keramisko dzirnaviņu.
Izmērs: 10 x 6,7 x 2,3 cm

Strobus

CX1483

AP800391-05

Silikona un nerūsējošā tērauda tējas infuzētājs ar
Ziemassvētku eglītes formā.
Izmērs: 4 x 15 cm

Cepumu formiņas

06

AP800391-05

X17154.06

Komplekts Ziemassvētku ingvera cepumu
pagatavošanai. Kastītes iekšpusē ir iespiesta garšīgo
cepumu recepte.
Izmērs: 14,5 x 16,5 x 2,2 cm
.

X17154.06

Virtuves priekšauts
P262.82*

Luksusa audekla šefpavāra priekšauts.
Mazgāt veļasmašīnā 30 grādos pēc
Celsija ar līdzīgām krāsām.
Izmērs: 70 x 0,5 x 90 cm

Virtuves cimds
P262.83*

P262.82*

Luksusa audekla cepeškrāsns cimds.
Mazgāt veļasmašīnā 30 grādos pēc
Celsija ar līdzīgām krāsām.
Izmērs: 31 x 19 x 3,5 cm

P262.83*

Nata
MO6660
RPET filca iepirkumu maisiņš ar gariem rokturiem.
Izmērs: 38 x 42 cm
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MO6660

Warmix
MO7780

Plastmasas ledus skrāpis ar siltu aizsargcimdu.
Izmērs: 23 x 17,5 cm

06

05

04

03

05

MO7780
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Hintois
MO6369

Magnētiskais bambusa bezvadu lādētājs ar statīvu.
Izeja: DC 9V/1.1A (10W). Savietojams ar iPhone® 12 un
jaunākiem tālruņiem.
Izmērs: 8 x 8 x 12,5 cm

Despad

03

MO6369

MO6563

06

Bezvadu lādētājs 10 W ar bambusa virsu un ABS
pamatnē. Ierīce pievienojama datoram.
Izeja: DC 9V/1.10A (10W) ātrai uzlādei. Lietojams
aunākajām Android ierīcēm, iPhone® 8, X un
jaunākiem.
Izmērs: 10 x 0,7 cm

MO6563

Jingle Ball

CX1449

Ziemassvētku 5.0 bezvadu skaļrunis.
Uzlādējams Li-ion 300mAh akumulators. .
Izejas dati: 3W un 4 omi.
Darbības diapazons: 10 m.
Izmērs: 7 cm

Baia 10W skaļrunis

CX1449

P328.351

P328.351

Uzlādējams 2,200 mAh akumulators.
Atskaņošanas laiks 6 stundas, uzlāde
4 stundās. Ūdensizturīgs.
Izmērs: 16.3 x 7.7 cm

Baia 5W skaļrunis
P328.341

Uzlādējams 1.000 mAh akumulators.
Atskaņošanas laiks 8 stundas, uzlāde
3 stundās. Ūdensizturīgs.
Izmērs: 10,8 x 10,8 x 5,1 cm

P328.341

Liberty
P329.013
Bezvadu austiņas uzlādes futlārī. Ietver mikrafonu,
atbildēšanas funkciju.
Baterija (austiņas/maciņš): 35 mAh / 400 mAh.
Atskaņošanas laiks 2 stundas, uzlādes laiks 1,5 stundu.
Diapazons: 10 M
Izmērs: 3,4 x 6,2 x 6,2 cm

Liberty Pro

P329.013

P329.413

Bezvadu austiņas uzlādes futlārī. Ietver mikrafonu,
atbildēšanas funkciju.
Baterija (austiņas/maciņš): 35 mAh / 300 mAh.
Atskaņošanas laiks 3 stundas, uzlādes laiks 1,5 stundu.
Diapazons: 10 M
Izmērs: 6,3 x 2,5 x 4,8 cm

P329.413
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Prāta spēle
P940.201

03

Komplekts satur 3 veidu prāta spēles.
Izmērs: 18,2 x 7,8 x 7,2 cm

P940.201

Krītošais tonis

06

P940.083

Luksusa krītošā torņa koka bloks. Kraušanas spēle.
Izmērs: 21,2 x 7,2 x 7,4 cm
P940.083

Juxo

AP716493

Ziemassvētku dizaina tic-tac-toe
spēle no bērza saplākšņa ar 10
žetoniem un džutas somiņu.
Izmērs: 16 x 20 cm

TixTax

AP716494

Ziemassvētku dizaina tic-tac-toe
spēle no bērza saplākšņa ar 10
žetoniem un spēles dēli.
Izmērs: 14,5 x 19,5 x 3 cm

AP716493

OXO Xmas

AP716494

AP716432

Ziemassvētku dizaina tic-tac-toe
spēle no bērza saplākšņa ar 10
žetoniem un kokvilnas somiņu.
Izmērs: 13 x 17 cm

AP716432

Mikado/domino
P940.073

P940.073

Luksusa galda spēle mikado/domino koka kastē.
Izmērs: 20x9,2x3,3 cm

Spēļu komplekts 5in1
P940.181

Komplektā ietilpst: mikado, spēļu kārtis, domino, šahs
un bekgemons. Priedes koka kaste ar melnu šaha dēli
vāka vienā pusē un melni/sarkanu apdrukātu
bekgemona dēli kastes apakšā.
Izmērs: 18,4x18,4x5 cm

P329.413
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AP689912

Julete
AP689912

Tējas dāvanu komplekts kraftkartona dāvanu kastītē ar
koka vates pildījumu un sarkanu lentīti.
Dāvanā ietilpst: "Perala" Ziemassvētku krūze; "Luis"
garšvielu meža augļu tēja (30 g); "Vienmēr Gourmet"
meža medus (50g); "Strobus" tējas infuzētājs; "Skaland"
eglītes rota.
Izmērs: 21,8 x 20,5 x 12 cm

03

Schwarzwald

06

AP689920

Ceļojumu dāvanu komplekts kraftkartona dāvanu
kastītē ar koka vates pildījumu un sarkanu lentīti.
Dāvanā ietilpst: "Kayla" RPET polāro segu; Vakuuma
kolba "Vankūvera"; Kostarikas kafija "Luis" (40 g);
"Floq" artisan cantuccini (100g).
Izmērs: 31,4 x 30 x 13 cm
AP689920

Adare

R22549.10

Viskija komplekts, kas sastāv no divām
stilīgām glāzēm, 9 akmeņiem dzērienu
atdzesēšanai, knaiblēm un velūra somu
akmeņiem. Elegantā koka kastē.
Izmērs: 26,3 x 14,2 x 8,6 cm

Cahir

R22548.13

R22549.10

Astoņi akmeņi koka kastē. Tas ir ideāls
risinājums, lai atdzesētu dzērienu bez
tā atšķaidīšanas. Akmeņi neietekmē
dzēriena garšu vai smaržu.
Izmērs: 10 x 6 x 3,7 mm

R22548.13

Bigwhisk
MO6626
Luksusa viskija komplekts koka kastes paplātē.
Komplektā ietilpst: stikla karafe (700 ml),
2 viskija glāzes (300 ml), 6 atkārtoti lietojami
akmens ledus gabaliņi un knaibles.
Izmērs: 40x37,5x12 cm
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