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Am pregătit pentru tine prima
ediție de vară a catalogului Top Shop,
care te întâmpină cu reduceri și surprize
la produsele noastre.
Pregătește-te de vară, economisind
timp și bani, și păstrează energia pentru
zilele de concediu. Așadar, te invităm să
răsfoiești noul nostru catalog și să alegi
soluțiile potrivite pentru tine și familia ta.
Te așteaptă o multitudine de produse
perfecte pentru tine și casa ta!
Noi am crescut reducerile la nivelul
temperaturilor din zilele toride de vară.
Tu nu rata reducerile și surprizele pe care
ți le-am pregătit!

Valentina Poenașu
Print Manager

Comerciant: SC STUDIO MODERNA S.A, cu sediul în București, Splaiul Independenței,
nr. 319 L, clădirea Paris, corp A1, parter, sector 6, ONRC J40/12581/2002, CUI
15065733, atribut fiscal RO, capital social 90.000 lei, având cont bancar nr.
RO39BACX0000000037437250, UNICREDIT TIRIAC BANK – SUC.GRIGORE MORA
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pag. 48

Prețurile afișate în acest catalog nu includ taxa de timbru verde și de transport. Aceasta din urmă se calculează în funcție de destinație.
Toate prețurile sunt în lei și includ TVA. Prețurile și ofertele promoționale pot fi diferite față de cele practicate în alte structuri de vânzare
deținute de Studio Moderna SA. Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Termen de returnare 14 zile. Consumatorul va suporta costul
legat de returnarea produselor. Oferta este valabilă de la primirea prezentului catalog până la data de 15.07.2019, în limita stocului
disponibil.

Cumpărături

RELAXATE!

10 0%
DOBÂNDĂ

ACUM orice saltea Dormeo în
10 RATE lunare egale cu DOBÂNDĂ 0%*!
Plătești eșalonat și fără costuri suplimentare! Apelează
cu încredere la unul dintre consultanții noștri.

RATE

*Exemplu de calcul: pentru un credit de 1000 lei rambursat în 10 luni cu o rata lunară egală de 100 lei, rata dobânzii (fixă) 0%/an, comision
de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 1000 lei, DAE 0%. Comision lunar de administrare card: 5 lei/lună, dacă este cazul. Creditul este
acordat de către una dintre instituțiile financiare partenere în urma analizei cererii de credit.

2

www.top-shop.ro

SUPER
REDUCEREA ta!
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!

Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

4 paşi simpli pentru a-ţi încerca norocul:
I. Răzuiește lozul tău și află ce
reducere ai câștigat.
 acă pe cupon vei descoperi soarele,
D
ai câștigat 20% reducere la produsele
care sunt semnalate în catalog cu soare,
înghețata corespunde unei reduceri de
40%, iar cireșele, unei reduceri de 50%.

II. Caută în catalog produsele
semnalate cu simbolul găsit.
III. Sună la 037 213 44 72 și spune
agentului codul înscris pe cupon.
IV. Comandă produsele dorite cu
reducerea exclusivă!

-20%
-40%
-50%

%

Nu pierde niciun minut! Cantitatea produselor este limitată! Campania este valabilă până la 15 iulie 2019,
în limita stocurilor disponibile, doar pentru comenzile telefonice din acest catalog, sunând la 037 213 44 72.
037 213 44 72
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10 0%

Alege salteaua care ţi se potriveşte!

DOBÂNDĂ

RATE

Tratament
CleanEffect ®

Zone de
confort

Tehnologie
Octaspring ®®

Preţuri

2 straturi

90x190cm

1 strat

90x190cm

1 strat

80x190cm

Ani garanţie

Fermitate

Înălţime

Air+ Select

15

scăzută și
medie

27 cm





5

Air+ Comfort

15

ridicată și
medie

27 cm





3

iMemory
S Plus II

15

ridicată și
medie

20 cm





3

iMemory
Silver

15

ridicată și
medie

18 cm





3

Fresh Prima II

15

medie

18 cm





3

Aloe Vera
Plus

10

ridicată

18 cm





1

–

Aloe Vera
V2

10

ridicată

16 cm





1

–

Saltea Aloe Vera Plus
Perfect anatomică și ortopedică,
salteaua Aloe Vera Plus a fost creată
special pentru cei care suferă de dureri
de spate.

Hipoalergenă

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

ZILE

10

2499 lei
1999 lei
1399 lei

–

1249 lei
80x190cm

1199 lei
1 strat

80x190cm

849 lei
80x190cm

699 lei
80x190cm

30

• Nivel de duritate ridicat
• Protecţie CleanEffect®
• 16 cm spumă Ecocell®
•H
 usă tratată cu aloe vera
(husă nedetașabilă)

10 0%
DOBÂNDĂ

înălţime

18 cm

de la 849

RATE

Exemplu de calcul pagina 2.

Saltea Aloe Vera V2
Este ideală pentru persoanele care
preferă suprafețele de dormit ferme.
• Nivel de duritate ridicat
•A
 natomică şi ortopedică
• Protecţie CleanEffect®
• 14 cm spumă Ecocell®
•H
 usă tratată cu aloe vera
(husă nedetașabilă)

10 0%
DOBÂNDĂ

RATE

Exemplu de calcul pagina 2.
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lei

Pentru 80x190 cm

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

ZILE

10

30

înălţime

16 cm

de la 699

lei

Pentru 80x190 cm

A good night’s sleep

10 0%
DOBÂNDĂ

RATE
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Exemplu de calcul pagina 2.

G ®® TEC

HN

SOMN ODIHNITOR NOAPTE DE NOAPTE.
PENTRU FIECARE DINTRE NOI.
Nucleul saltelei are o structură complexă, conține un strat de arcuri Octaspring ® dispuse în formă de S
care oferă coloanei suportul de care are nevoie în timpul odihnei.
•p
 rotecție împotriva bacteriilor, acarienilor
și a mirosurilor neplăcute
•h
 usă cu tratament CleanEffect ®,
detașabilă și lavabilă
• nucleu reversibil cu 3 zone
pentru susținere optimă

8 saltele într-una singură!
Poți aranja cele 2 părți ale nucleului saltelei
pentru a dormi pe o suprafață cu fermitate
diferită în același pat (spumă fermă - strat
albastru sau spumă moale - strat portocaliu).

2 cm de spumă cu memorie cusută în husă
Strat de spumă Ecocell ® - partea moale

Strat de spumă Octaspring ®
Strat de spumă Ecocell ® - partea dură

înălţime

20 cm

de la 1399

lei

Pentru 80x190 cm

037 213 44 72
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CELE MAI NOI SALTELE DORMEO

AIR+ COMFORT

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

NOPȚI

15

1
2
3
4
5
6

MORE
BREATHABLE
R IN

1

6

LO

SP

GY

&
ADAPTABLE

TA

3

3 ZONE DE
CONFORT

27 cm

W

OC

NUCLEU DUBLU
REVERSIBIL
înălțime

G ® TEC

O
HN

2
3

4 cm spumă Ecocell®
5 cm arcuri Octaspring® - 3 zone de confort
3 cm spumă Ecocell®
10 cm arcuri metalice împachetate DOBÂNDĂ
3 zone de confort
5 cm spumă Ecocell®
RATE
Husă detașabilă și lavabilă
Exemplu de calcul pagina 2.
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5

de la 1999

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

NOPȚI

15

3
4
5
6
7
8
9
10

G

2

SP

R IN

GY

10

LO

&
ADAPTABLE

G ® TECH

NO

2 cm spumă cu memorie matlasată în husă
1 cm de spumă moale
2 cm spumă Ecocell®
3 cm arcuri Octaspring® - 5 zone de confort
3 cm spumă Ecocell®
3 cm arcuri Octapring®
2 cm spumă Ecocell®
8 cm arcuri metalice împachetate DOBÂNDĂ
5 zone de confort
3 cm spumă Ecocell®
RATE
Husă detașabilă și lavabilă

10 0%

Exemplu de calcul pagina 2.
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100

MORE
BREATHABLE
TA

1

5 ZONE DE
CONFORT

W

OC

5

27 cm

A

• 5 zone de confort pentru suport total
• confort asigurat de spumă cu memorie
• t ehnologie patentată Octaspring®
• adaptabilitate 3D - ideală pentru toate pozițiile
de somn
• realizată din fibre Modal - 100% naturale
• aerisire sporită a nucleului
• tratament împotriva acarienilor, bacteriilor și
mirosurilor neplăcute
D WINN
• hipoalergenică
IN
AR

înălțime

lei

Pentru 90x190 cm

AIR+ SELECT

NUCLEU DUBLU
REVERSIBIL

100

G

A

• t ehnologie patentată Octaspring®
• 3 zone de confort pentru suport total
• adaptabilitate 3D – ideală pentru toate pozițiile
de somn
• realizată din fibre Modal - 100% naturale
• aerisire sporită a nucleului
• tratament împotriva acarienilor, bacteriilor și
mirosurilor neplăcute
D WINN
• hipoalergenică
IN
AR

1
2

4
5

3

6

7
8

9

de la 2499

lei

Pentru 90x190 cm

A good night’s sleep

Saltea iMemory Silver

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

NOPȚI

15

Nucleu dublu reversibil – în interiorul
husei se află două nuclee separate,
fiecare dintre ele având două părţi cu
durităţi diferite.
În acest fel partenerii de somn
își pot alege individual
duritatea saltelei
pe care doresc
să se odihnească.

30

10 0%
DOBÂNDĂ

RATE

Exemplu de calcul pagina 2.

• 3 zone de confort
• un strat de spumă cu
memorie care conferă
confort de neegalat
• husa pentru saltea Climalite
elimină surplusul de
umezeală;
• fibrele de argint protejează
împotriva bacteriilor şi
alergenilor
• husă detaşabilă și lavabilă

înălţime

18 cm

de la 1249

Saltea Fresh Prima II
• Stratul Octaspring se
adaptează formei corpului
• 3 zone de confort
• Strat ferm de spumă
Ecocell pentru susținere
optimă
• Spumă cu memorie
cusută în husă
• Husă detașabilă

GARANȚIE
EXTINSĂ

TESTARE ȘI
RETURNARE

ANI

NOPȚI

15

Fermitate perfectă și maximum de
prospețime pentru întreaga familie!

10 0%

lei

Pentru 80x190 cm

30

1

2
3

DOBÂNDĂ

RATE

Exemplu de calcul pagina 2.

înălţime

18 cm

4
Este îmbunătățită cu tratament
Re-Vitalize cu ioni negativi care ajută la:
• îmbunătățirea calității somnului pe tot parcursul nopții
• refacerea mai rapidă a nivelului de energie din corp
• relaxarea și revitalizarea întregului corp
În plus, Re-Vitalize este un tratament anti-bacterian, anti-microbian
și protejează împotriva mirosurilor neplăcute.

de la 1199

lei

Pentru 80x190 cm

1 2
 cm spumă cu
memorie cusută
în husă
2 3 cm spumă
Ecocell
3 3 cm arcuri
Octaspring
4 10 cm spumă
Ecocell

037 213 44 72
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TOPPERE RENEW
EUCALYPTUS

realizate exclusiv din
spumă cu memorie

MICROFIBRE
DE EUCALIPT

Pernă anatomică
Renew Eucalyptus Cadou
pentru orice topper
achiziționat

Asigură absorbția
umezelii și o bună
termoreglare.

Renew Eucalyptus 7 Zones

Renew Eucalyptus V2

•7
 zone de confort pentru susținere
optimă și confort excelent;
•F
 orma topperului sporeşte circulaţia
aerului din interior.

• Fabricat din materiale 100% naturale,
este ideal pentru persoanele care
suferă de alergii;
• Disponibil în 2 variante:
3,5 cm și 6 cm înălțime

1

husă lavabilă

-90lei

cap și gât

-40lei
2
3
4
5

înălţime

6

6 cm

7
8

genunchi

membre inferioare

tălpi

www.dormeo.ro

umeri

zona lombară

șolduri
de la 529
de la 439

lei

lei

Pentru 80x190/200 cm x 6 cm

de la 379

lei

de la 339

lei

Pentru 90x190/200 cm x 3,5 cm

înălţime

3,5 cm

înălţime

6 cm

A good night’s sleep

OFERTĂ

TESTARE

14

EXCLUSIVĂ

ZILE

-50%
lei *

CONFORT TOTAL, 199
PREȚ LA JUMĂTATE!

lei
398

*Preț pentru: 80x190/200 cm.
Mai multe dimensiuni disponibile.

Topper Silver Plus 3 Zone
Topperul a fost gândit special pentru a se adapta tuturor
nevoilor de confort și susținere.
• Nucleu din spumă Ecocell®
• Protecție împotriva bacteriilor, acarienilor și mirosurilor neplăcute
• Perfect pentru canapea sau alte suprafețe de dormit incomode.

TRATAMENT
SILVER PLUS

3

Trei zone individuale de susținere

2

1 Cap și gât
2 Șolduri

1

3 Picioare

înălțime

4 cm

-50%lei*
249

TOPPER SILVER PLUS 4+1
• Nucleu format din 4 cm de spumă Ecocell®
• 1 cm spumă cu memorie matlasată în husă
• Husă detașabilă și lavabilă

înălțime

5 cm

*Preț pentru: 80x190/200 cm.
Mai multe dimensiuni disponibile.

lei
498

037 213 44 72
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PROTECȚII PENTRU PERNE ȘI SALTELE

Respira

Essenso

• Impermeabilă și rezistentă la pete
• Realizată din bumbac 100%
• Ușor de întreținut

• Realizată din bumbac 100% (absoarbe umezeala)
• Ideală pentru oamenii care au pielea sensibilă și
sunt predispuși la alergii

39 lei
de la 169

lei

Dimensiune: 40x60 cm
Dimensiune: 50x70 cm

Pentru 90x200 cm

Waterproof
• Este impermeabilă și garantează
o protecție completă
• Este prevăzută cu o față din bumbac
care asigură un plus de confort

de la 59

lei

de la 4720

lei

Pentru 60x120 cm

Fresh

Total

• Soluție practică 2 în 1 (protecție pentru saltea și
cearșaf cu elastic)
• Asigură un mediu de dormit igienic, fără alergii
• Este impermeabilă și rezistentă la pete

• Ideală pentru persoanele predispuse la alergii
• Asigură un mediu de dormit confortabil și uscat
• Partea superioară este rezistentă la apă și pete

Fermoar
de la 79

de la 159

lei

de la 6320

lei

de la 127

Pentru 90x190/200 cm

• Tratamentul cu Aloe Vera asigură un
mediu de dormit relaxant și confortabil
• Este prevăzută cu benzi
elastice laterale pentru fixare

lei

de la 6320

lei

Pentru 80x190/200 cm

Husă de pernă din bumbac
• Prelungește durata de viață a pernei
• Oferă protecție împotriva petelor și acarienilor

29 lei

2320 lei

50x70 cm

10

www.dormeo.ro

lei

Pentru 90x190/200 cm

Aloe Vera V3

de la 79

lei

20

Închidere cu fermoar

A good night’s sleep

Pilotă Natura
Realizată din bumbac organic, foarte
moale și plăcut la atingere.
• Umplută cu microfibre Wellsleep care au
excelente proprietăți termice
• Prevăzută cu buzunare de aer care
îi conferă volum și extra confort.

LAVABILĂ
LA 60°C.

Pilote
Eucalyptus
299 lei
14950 lei
140x200 cm

Sunt moi și confortabile,
asigurând un somn relaxant pe
durata întregii nopți. Sunt realizate
din fibre cu extract de eucalipt care
absorb umezeala și au excelente
proprietăți de termoreglare.

Pilotă Aloe Vera
Light V3

LAVABILĂ
Răsfaţă-ţi pielea cu această pilotă
LA 60°C.
incredibil de moale, subțire și catifelată.
• Umplută cu microfibre Wellsleep care asigură o
temperatură perfectă a corpului în timpul somnului
• Potrivită pentru persoanele cu pielea sensibilă,
predispuse la alergii.

Pilotă Eucalyptus V2
179 lei

229 lei

89 lei

114 lei

50

140x200 cm

50

200x200 cm

199 lei

99 lei
50

140x200 cm

LAVABILĂ
LA 60°C.

299 lei
14950 lei
200x200 cm

Pilotă Eucalyptus Light V2

Pilotă Siena Light V2
Potrivită pentru persoanele care
transpiră în timpul somnului.
•U
 mplutura din microfibre Wellsleep®
permite pielii să respire, fiind ideală şi
pentru persoanele predispuse la alergii.

• Sistemul AirX asigură o circulație
optimă a aerului
• Hipoalergenică

• Excelente proprietăți de termoreglare
• Hipoalergenică și ușor de întreținut
LAVABILĂ
LA 60°C.

229 lei
149 lei
140x200 cm

LAVABILĂ
LA 60°C.

269 lei
189 lei
200x200 cm

-50%lei
199 lei

249 lei

139 lei

189 lei

140x200 cm

200x200 cm

199

lei
398

Topper SilverPlus 3 Zones
Topper
SilverPlus 3 Zone
See page xx.
Vezi pagina 9

037 213 44 72
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Seturi de perne și pilote
Dormeo Sleep Inspiration

Trezește-te inspirat în fiecare
dimineață cu noua gama de
perne și pilote de la Dormeo.
Țesăturile fine, extrem de plăcute
la atingere, îți vor oferi un somn
profund și revigorant în fiecare
noapte.

-50%
338 lei

498 lei

169 lei

249 lei

Pilotă - 140x200 cm
Pernă clasică - 50x70 cm

Pilotă - 200x200 cm
2 perne clasice - 50x70 cm

Pernă clasică

2 culori disponibile

Pernă anatomică

149 lei

149 lei

30x50 cm

50x70 cm

Pernă clasică Plus

Pilotă
Pilotă potrivite pentru toate
anotimpurile

169 lei
45x65 cm

Înălțime reglabilă
12

www.dormeo.ro

199 lei
140x200 cm

249 lei
200x200 cm

A good night’s sleep
Potrivite pentru toate
pozițiile de dormit.

5
4

Alege-ți
perna perfectă!

6

Cu un design clasic sau modern,
pernele Dormeo sunt plăcute
la atingere și asigură un somn
odihnitor pe durata
întregii nopți.

3

1

2
1 Pernă Siena Classic V2

4 Pernă clasică Yin&Yan

Umplutura din microfibre permite o bună circulaţie Perna îmbină perfect susținerea și confortul de
a aerului şi păstrează un mediu de somn proaspăt şi care ai nevoie pentru un somn revigorant.
răcoros.
20
149 lei

7450 lei

169 lei 135 lei

2 Pernă clasică Natura
Husa este fabricată din bumbac și este alegerea
perfectă pentru toți cei care apreciază materialele
organice.
179 lei

8950 lei

45x65 cm

50x70 cm

50x70 cm

3 Pernă clasică Eucalyptus

5 Pernă anatomică Air Smart Duo
Prevăzută cu un design reversibil 2 în 1 care
combină într-o singură pernă, două tipuri de
susținere: anatomică și clasică.
179 lei 14320 lei

40x60 cm

6 Pernă anatomică Renew Natura

Este realizată din Tencel®, un material hipoalergen, Realizată din spumă cu memorie care se
adaptează în funcție de forma și greutatea capului.
100% natural, extras din lemn de eucalipt.
179 lei

8950 lei

50x70 cm

129 lei

7740 lei

30x50 cm

037 213 44 72
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COLECȚIA DREAMSPACE

IDEALE
PENTRU
COPII

Designul plin de viață, cu modele
spațiale stimulează imaginația copiilor
și îi încurajează la joacă.

Set lenjerie pat
pentru copii
• Fabricat din bumbac 100% potrivit pentru pielea sensibilă
a copiilor
• Sistem de închidere:
închidere cu fermoar pentru
husa pilotei și pentru fața de
pernă.

Covor
• Fabricat din spumă
cu memorie
pentru un confort sporit
• Ideal și ca suprafață
de joacă
• Strat anti-alunecare
pentru siguranță
• Dimensiune: 100x150cm
LAVABIL
LA 30°C.

199 lei 15920 lei

Pernă anatomică
• Design anatomic
• 3 nivele de înălțime
• Material exterior: bumbac 100%
• Dimensiuni: 25x40x6,5/8,5 cm

69 lei

LAVABILĂ
LA 40°C.

5520 lei

Protecție de saltea
• Fabricată din bumbac 100%
• Impermeabilă

119 lei
9520 lei
14

Husă pilotă - 140x200 cm
Față de pernă - 40x60 cm

www.dormeo.ro

de la

69 lei

de la 5520

Pentru 80x190/200 cm

lei

LAVABILĂ
LA 30°C.

A good night’s sleep

Colecția de lenjerii de pat primăvară - vară 2019
Culori calde și elegante, design potrivit pentru orice dormitor.
Îmbunătățesc starea de bine și vin în completarea decorului unei camere
primitoare și luminoase.

Primavera II

Renew Natura

199 lei

249 lei

189 lei

239 lei

199 lei

299 lei

Husă pilotă 200x220 cm
2 fețe de pernă 50x70 cm

159 lei

23920 lei

Husă pilotă 140x200 cm
Față de pernă 50x70 cm

Seaworld

99 lei
Husă pilotă - 140x200 cm
Față de pernă - 50x70 cm

20

Husă pilotă - 140x200 cm
Față de pernă - 50x70 cm

Husă pilotă - 200x200 cm
2 fețe de pernă - 50x70 cm

Sleep Inspiration

149 lei

199 lei

11920 lei

15920 lei

Husă pilotă 140x200 cm
Față de pernă
- 50x70 cm

Husă pilotă 200x200 cm
2 fețe de pernă 50x70 cm

037 213 44 72
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COLECȚIA FANTASIA – Accesorii pentru baie
Halat
de baie

Perdea
de baie

• foarte moale la
atingere;
• 100% bumbac
• 3 mărimi
unisex: S, M, L
• lavabil la 60°C

• este realizată din poliester
• rezistentă la medii cu
umiditate ridicată
• lavabilă manual la 40°C
• dimensiune: 180x180 cm

49 lei

189 lei

39 lei

Prosop de baie
• 100% bumbac
• lavabil la 60°C

29 lei

49 lei

23 lei

39 lei

50x100 cm

70x140 cm

Covor
de baie

Coș de rufe
• prevăzut cu mânere și
sistem de închidere
• pliabil și ușor de
manevrat
• dimensiune: 38x49 cm

49 lei
39 lei

16
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• spumă cu memorie
moale și plăcută la
atingere
• fleece – absoarbe
foarte bine umezeala
și se usucă rapid
• tratament CleanEffect®
pentru igienă maximă
și prospețime
•d
 imensiune: 50x70 cm

69 lei
55 lei

A good night’s sleep

COLECȚIA YIN&YAN

Tratamentul cu ulei de Argan aplicat pe produsele din
gama Yin&Yan asigură o senzație plăcută la atingere.
Studiile științifice au arată că uleiul de argan, bogat
în acizi grași nesaturați, acid linoleic și vitamina E, are
capacitatea de a ajuta la stimularea funcțiilor vitale ale
celulelor, restructurarea pielii, reducerea ridurilor și
hidratarea în profunzime.

Lenjerie pat

Husă pilotă 140x200 cm
Față de pernă 50x70 cm

22320 lei

Husă pilotă 200x200 cm
2 fețe de pernă 50x70 cm

26320 lei

Topper

5 cm

279 lei

de la 430

Pilotă

329 lei

Prosop

de la 538
înălţime

TRATAT
CU ULEI
DE ARGAN

279 lei

349 lei

22320 lei

27920 lei

140x200 cm

200x200 cm

Set 3 covoare

lei
lei

69 lei

119 lei

Pentru 80x190 cm.
Disponibil în mai multe
dimensiuni.

34 lei

5950 lei

40

Set 2 draperii

50

50x100 cm

70x140 cm

Set 2 perne
decorative

449 lei
35920 lei

Cearșaf cu elastic
de la 119

lei

de la 95

lei

20

Pentru 90x200 cm.
Disponibil în mai multe
dimensiuni.

199 lei
15920 lei

Lampă
tactilă
229 lei
137 lei
40

140x250 cm

119 lei
9520 lei

40x40 cm

-50%lei
199

lei
398

Topper SilverPlus 3 Zone
Vezi pagina 9

037 213 44 72
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Futon 3in1
Un accesoriu potrivit pentru odihnă, care
poate fi transformat în măsuță de cafea și
taburet.
• Perfect pentru musafiri, camera copiilor și
dormitor
• Practic și portabil, oferă confort sporit
• Făcut din spumă Ecocell® de înaltă calitate
•H
 usa este lavabilă și conține tratament
CleanEffect® pentru o igienă suplimentară

Achiziționează o husă suplimentară
disponibilă în 2 culori la numai
69 lei

5520 lei

înălţime pliat

1

2

36 cm

3

înălţime desfăcut

12 cm

499 lei 39920 lei

Saltea de masaj
corporal
Oferă un masaj relaxant pentru întregul corp.
• 5 programe diferite de masaj
• 3 viteze disponibile
• Ideală pentru saltele, canapele și scaune
• Foarte ușor de întreținut și de depozitat

449 lei
22450 lei

Saci de depozitare
Potriviți pentru haine, jucării și accesorii,
inclusiv când plecați în călătorii
• salvează mult spațiu și pot fi depozitați
în orice colț al casei

Înainte

Economisește spațiul,
păstrează curățenia!
49 lei
3920 lei
3 accesorii

www.dormeo.ro

2

3

4

5

6

79 lei
6320 lei
5 accesorii

După

18
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Casă, curata ta Casă!

Arctic Air Ultra

AER RECE ȘI
CURAT, ORIUNDE!

Soluția ideală pentru răcirea spațiului personal.
• Răcește, umidifică și îmbunătățește calitatea aerului
• Este compact, portabil și ușor
• 2 trepte de răcire - filtru de evaporare și pulverizare
• Funcționare de până la 12 ore
• Prevăzut cu lumină ambientală

NOU
Sufragerie

Birou

Bucătărie

RĂCEȘTE

PUR I CĂ
IF

UM

199 lei

IDIFICĂ

Recomandat

Baie

Filtre de schimb

ARCTIC AIR ULTRA

Filtru din burete care purifică și
umidifică aerul în mod eficient.
• Este antimicrobian și inhibă
dezvoltarea bacteriilor care cauzează
mirosuri neplăcute
• Filtru din burete lavabil și reutilizabil

Dormitor

49 lei

037 213 44 72
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Curățenia de primăvară este mai ușor de realizat ca niciodată cu produsele Rovus.
Ușor de manevrat, foarte ușor de întreținut și cu EFICIENȚĂ MAXIMĂ pentru întreaga ta casă!

Victor Vac

Sistem complet de curățare cu design unic
• putere mare de aspirare uscată pe bază de apă
și filtre HEPA
• sistem de aspirare umedă pentru urmele de lichide
• suflantă / dispozitiv de umflare care asigură îndepărtarea
prafului, dar și umflarea diverselor obiecte
• conține o gamă diversă de accesorii:
perii de curățare (umedă sau uscată), raclete și
sisteme de umflare/dezumflare.
• rezervor transparent de 15 litri
• sistem pe rotile - ușor de
manevrat prin casă
• cablu de alimentare
lung de 5 metri

1.

2.

PUTERNIC
ȘI RAPID

3.

REZULTATE
EXCELENTE DE
CURĂȚARE
1
2
3

Aspirare uscată
Aspirare umedă
Suflantă / dispozitiv de umflare

Setul include: 9 accesorii

499 lei

Spray mop
Soluția ideală pentru curățarea suprafețelor laminate,
linoleum, gresie sau marmură.
•d
 otat cu un pulverizator util și ușor de folosit
•n
 u lasă urme de apă
•n
 u deteriorează podelele
•c
 urăță orice suprafață
•c
 apacitate rezervor - 350 ml
• s ubstanțe potrivite de curățare: apă, detergent, dezinfectant
VARIANTA
CLASICĂ

• dimensiune
lavetă – 40 cm

VARIANTA
EXTRA LARGE

-50%
40 cm

139 lei

69 lei

Lavete rezistente
și lavabile (până la
120 de folosiri).
20

www.top-shop.ro

60 cm

• dimensiune lavetă - 60 cm
• rezervor mai mare și mai
eficient
• sistem de pulverizare mai
rapid

-50%

179 lei

89 lei

Dimensiune mai mare
eficiență sporită

Casă, curata ta Casă!

Set Ultra

Tot ce ai nevoie pentru ca hainele tale să arate mereu noi!

Fier de călcat fără fir
Ultra Smart
• Funcție inteligentă de control al temperaturii

• Utilizare verticală sau orizontală, cu fir sau fără fir
• Control variabil al aburului
• Talpă ceramică netedă cu vârf de precizie
• Împiedică arderea/deteriorarea hainelor
• Funcție autocurățare
• Putere: 2200W

+

Fier de călcat vertical
cu aburi Ultra
• Închidere automată
• Împrospătează și igienizează hainele
• Compact, portabil și ușor de depozitat
• Senzor special cu ecran tactil
• Puternic, cu 2 niveluri de aburi
• Funcție anticalcar, funcție antipicurare
• Putere: 1200 W

Aparat de curățat scame Ultra
• Îndepărtează rapid scamele și praful fără a

727 lei

deteriora materialele!
•P
 otrivit pentru diferite tipuri de țesături: pulovere,
canapele.
Funcționează cu 2 baterii AA (neincluse)

58160 lei
Set 3 produse

Tsunami Water Filtration Vac
Aspirator vertical 2 în 1, fără fir, cu filtrare cu apă.
•S
 istemul de filtre reține praful, polenul
și părul de animale.
•M
 otor puternic, cu acumulator de 18
volți LI-Ion reîncărcabil.
•T
 imp de funcționare: până la 40 de
minute.
•P
 eria de curățare este suplimentar
motorizată pentru a îndepărta și petele
cele mai dificile.
CERE SETUL DE ACCESORII!
Conține: perie tapițerie, duză
spații înguste, duză largă,
curea de umăr, furtun de
extindere, conector.

189 lei

15120 lei

RATE
UȘOARE

Se transformă
ușor într-un
aspirator
de mână.
Cap
pivotant
1369 lei
109520 lei
119,28 lei x 10 luni

*Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 1095,20 lei rambursat în 10 luni cu o rată lunară egală de 119,28 lei, rata dobânzii (fixă)
19%/ an, comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 1193 lei, DAE 20,75%. Calculul este realizat
ținând cont de oferta de creditare a UniCredit Consumer Financing IFN S.A. și este disponibilă doar persoanelor fizice. Exemplul de calcul,
cât și condițiile de creditare sunt diferite pentru fiecare instituție financiară parteneră care acordă creditul în urma analizei cererii de credit.

037 213 44 72
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Ventus Smartair
Rovus Ventus Smartair dispune de un
design ultra-compact şi are cinci moduri
diferite de utilizare:
1. Ventilator pentru împrospătarea aerului
2. Încălzitor pentru mâini și picioare
3. Umidificator pentru menținerea unui nivel
optim de umiditate în casă
4. Difuzor aromă pentru o atmosferă
relaxantă
5. Uscător de rufe.

Răcește
încăperea

Încălzește
încăperea

Spray
Mop & Sweeper

Împrospătează
aerul

3 ÎN 1

Fără zgomot, fără conectare la
priză, fără alte surse de energie
necesare
• curăță
perfect podelele,
suprafețele
laminate și parchetul
• îndepărtează
părul de animale,
1
firmiturile sau
resturile de cereale
• poți curăța și cele
mai îndepărtate
colțuri sau
suprafețe
2
inaccesibile

2

22

Window Magic
Proiectat pentru a curăța și pentru a usca rapid
suprafețele plane
• Funcție integrată pentru spălare
• Aspiră puternic apa și murdăria în rezervorul de
apă integrat
• Acumulator fără fir, funcționează cu 4 baterii AA
(neincluse)
• Timp de funcționare: până la 50 de minute
• Curăță până la 20 m2
• Ușor de manevrat
• Nivel de zgomot: 60 dB
• Putere: 10W
• Oprire automată la 12 ore.

Recipient gradat
pentru apă

PENTRU PODELE
IMPECABILE

3

56940 lei

Poate fi folosită
apă cu sau
fără
detergenți

3

1

949 lei

Umidifică

 urățare cu
C
laveta umedă
Aspirare
Măturare
www.top-shop.ro

249 lei
124 lei
50

-50%

258 lei

129 lei

Tornadica
De acum grădinăritul va fi floare la ureche cu dispozitivul pentru săpat
Tornadica! Datorită designului inovator nu mai este nevoie să te apleci
sau să îți suprasoliciți spatele în timp ce lucrezi.
Recomandat pentru:
• afânarea și oxigenarea solului
• pregătirea suprafeței pentru plantat
• plantarea sau extragerea şi
Sapă fără dureri
mutarea plantelor
de spate
• îndepărtarea buruienilor
Prin rotire, unealta prinde puternic
rădăcinile plantei fără a le rupe iar
extragerea acesteia din sol se face
rapid dintr-o singură mișcare
• Înălțimea mânerului este reglabilă
• Sapă pământul până la o adâncime
de 20 cm

AS

-100lei

Ă & RĂS
UC

AP

Oţel

EȘTE

279 lei

179 lei

Unealtă cu design ergonomic pentru îndepărtarea buruienilor
dintre plantele crescute!
• Ideală pentru a da găuri înainte de plantarea puieților
• Prindere cu precizie a rădăcinilor
• Afânarea și oxigenarea solului
• Înălțime reglabilă în 2 puncte
AS

Ă & RĂS

UC

EȘTE

Ideală pentru săpături
sau alte lucrări de
cultivare a solului
• Foarte rezistentă
• Fiecare dinte este
forjat manual,
având o putere
maximă de rupere
• Mâner din metal

Mini Tornadica

AP

Furcă
cu 3 dinți

NOU
99 lei

99 lei

037 213 44 72
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Dispozitiv
multifuncțional
4 în 1 Tornadica

Cazma Tornadica

Setul conține uneltele necesare
pentru a pregăti un teren de
dimensiuni reduse pentru plantare.
• Mâner ergonomic care permite
lucrul cu o singură mână
• Schimbare rapidă între unelte
• Accesorii ușoare

NOU

Include: Mini Tornadica,
greblă, extractor, săpăligă.

Design ergonomic care facilitează
prinderea, transportul și utilizarea.
• Un mâner D înclinat vă menține
încheietura mâinii într-o poziție
neutră pentru a reduce efortul
• Platforma pentru picioare ajută la
maximizarea forței
• Rezistă ruginei, se curăță ușor,
iar orificiul de agățare permite
depozitarea convenabilă în magazie
sau garaj.

Fixare
ușoară

169 lei

Lopata Tornadica
Noua lopată ergonomică 2 în 1, utilă tot anul
pentru diverse activități
Datorita mânerului de prindere, dispus lateral, nu mai
este nevoie să te apleci atunci când lucrezi.

NOU

Mâner
ergonomic

99 lei

Accesoriu pentru scos
Tornadica din pământ
Se atașează în partea de
jos de la orice produs din
gama Tornadica.
• este acționat ca o pedală
cu piciorul, diminuând
efortul din zona brațelor și
a spatelui
• foarte util pentru
extragerea și îndepărtarea
buruienilor, mai ales atunci
când lucrați pe soluri dure

-32%
249 lei

2

3

4

169 lei

Conține 2 capete:
• Capătul din oțel recomandat
pentru construcții, grădinărit
• Capătul din plastic dur
cu marginea din aluminiu
ranforsat pentru
deszăpezit

24
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99 lei
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

Bionic Force

RECOMANDAT

CO

NE

CTO

UȘ

I

Furtun modern, ușor și flexibil!
• Interior din cauciuc dur care se extinde 20 mm
în diametru pentru a genera mai multă viteză și
presiune a apei.
• Partea exterioară este realizată din poliester
durabil ranforsat care nu va permite apariția
scurgerilor.
• Compact, nu ocupă
mult spațiu
• Dimensiuni disponibile:
7,5; 15; 22,5; 30 m

RI

INC

L

Top Shop Bionic
Force – Spray
Nozzle

NOU

de la

129 lei

Pentru 7,5 m lungime

49 lei
• Duza de pulverizare
se atașează la furtunul
Bionic Force
• 7 funcții diferite de
pulverizare

Pest repeller - 2 buc.
Scapă acum de gândaci şi alte insecte,
şoareci şi şobolani!
Secretul aparatului constă în undele electromagnetice
pe care le emite, astfel că alungă dăunătorii din casă
fără să-i omoare. Un singur aparat este util pentru o
suprafață de până la 230 metri pătrați.

2.000.000

1+1
9999 lei

clien
mulţumţiiţi

7999 lei
2 bucăți

Paint
Racer
Vopseşti uşor
şi uniform

RECIPIENT INT

Buretele este făcut din materiale de
calitate, microfibre, pentru a întinde
perfect vopseaua pe perete

-50lei
199 lei

149 lei

IO R

ER

Pachetul conţine 3 accesorii:
• Rolă pentru suprafeţe mari
• Rolă pentru suprafeţe mici
• Pensulă pentru colţuri şi unghiuri de 90°

PENT

R U VOPS

EA

RECOMANDAT Mâner extensibil

39 lei
Utilizează-l împreună cu Paint Racer, pentru
a ajunge la tavan sau în zonele înalte şi greu accesibile.

037 213 44 72
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PISTOL DE VOPSIT!
Vopsești ușor și uniform! Doar torni vopseaua în recipient şi GATA!
Este un dispozitiv electric, portabil și ușor de folosit.
Se poate folosi:
• pe orice tip de suprafață: lemn/
zidărie/metal etc.
• cu orice tip de vopsea
• atât în interior cât și la exterior
Foloseşte-l cu încredere!

-60%

• Putere: 60W
• Debit: 0,24l/min.
• Capacitatea
recipientului:
800ml

Pachetul include: pistolul de pulverizat; recipientul
pentru vopsea; duză pentru vopsire; recipient verificare
vâscozitate lichid

Economiseşti
timp și bani.
19999 lei

7999 lei

Top Shop Shadazzle
Soluţia perfectă pentru eliminarea rapidă şi eficientă a petelor.
Poţi curăța: vase de gătit, obiecte electrocasnice
și sanitare, gresie sau faianță, jucării, bijuterii, orice
obiect metalic, din lemn, ceramica sau plastic
• Nu conţine chimicale, este făcută din argilă,
ingredient natural biodegradabil
• Gramaj cutie: 300 g
• Are parfum de lamâie
• Fabricat în Franța

NOU

1+1
CADOU

99 lei

Aqua Plumber

Aspirator vertical 2 în 1

Dispozitiv sub presiune pentru desfundat rapid
țevile!
• Pentru scurgerea de la cadă sau chiuvetă
• Elimină mizeria cu o singură apăsare
• Curăță instalațiile înfundate
• Sigur pentru țevi
• Parfum de portocale
• Nu conține substanțe nocive

Aspirator vertical ciclonic, cu filtru HEPA,
multifuncțional
Poate fi transformat în aspirator de mână,
prin detașare.
• putere maximă 600W
• nivel zgomot 75db
• lungime cablu 5m
• suport rulare cablu alimentare
• mâner pliabil în partea superioară
• filtru HEPA
• clasa energetică A
• recipient praf 0.5l
• greutate 2kg

Pentru
chiuvetă

Multifuncțional
2 în 1

Setul conține: braț
extensibil, capac înalt și
ventuză pentru fixare

Pentru
cadă
și duș
26

149 lei
7450 lei
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289 lei
249 lei

-40lei

Magic
tracks

Mașină cu 5 leduri

Pista de curse uimitoare care
se poate curba sau îndoi.
• Traseul se poate schimba
în timp ce te joci
• Pistă de 3,3 m
• Ușor de asamblat

Lampă de veghe
ţestoasă
Un somn liniştit, sub un cer luminos, frumos
colorat! Această lampă sub formă de broască
țestoasă cu proiector constelație, are 3 tipuri de
lumini, melodii liniştitoare, şi se poate alimenta
cu USB (cablu inclus).

119 lei

7140 lei

129 lei
6450 lei

Produs
original!

e!

becuri

atinger

NOU

2

Lumină, oriunde, oricând.
• Nu necesită sursă de curent*
• Ușor de instalat: doar dezlipești
protecția și lipești
• Nu se sparg și nu ard
la atingere
• Ideale pentru mansarde,
subsoluri sau în cazul
penelor de curent
*Fiecare bec funcționează
cu 2 baterii AA (neincluse)

e la

O alternativă pentru rolele clasice!
Pur și simplu atașați aceste roți la
pantofi și distracția poate începe!
• Sistem de fixare pe călcâiul
piciorului, ajustabil în 3 puncte
• Role din silicon, prevăzute cu 4 leduri

Miracle Bulb

c
Re

Roți atașabile la pantofi
pentru copii

9999 lei

99 lei

Doar dezlipește și fixează!

4999 lei

Suport tabletă

Boxă portabilă

Se poziţionează pe tetiera scaunului, dând
posibilitatea pasagerilor de a viziona filme, desene
animate sau jocuri în timpul călătoriei.
• Se poate extinde: 205-329 mm,
asigurând astfel reglarea pe
orizontală, verticală dar şi
o rotaţie de 360 de grade
pentru obţinerea celui mai
bun unghi de vizionare.

Este compatibilă cu
smartphone-ul şi
tableta
• Baterie încorporată
reîncărcabilă
• Cablu USB inclus

79 lei
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

69 lei

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3
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Set 16 huse auto

Compresor cu manometru

Se montează uşor şi au mărime universală.
• material neinflamabil;
• rezistenţă la soare;
• se pot spăla la mașină
Setul conţine:

Destinat umflării rapide a produselor gonflabile.
• alimentare DC12V – la priza de brichetă a maşinii
• presiunea maximă 250 Psi (22 atmosfere)
• lungime cablu alimentare: 3 m
• include trei adaptoare pentru umflarea diverselor
produse gonflabile
• include manometru
pentru
măsurarea
presiunii

4 huse scaune,
5 tetiere,
1 husă volan,
4 covoraşe
mochetă,
2 huse
protecţie
centură

69 lei
59 lei

Mop rotativ
169 lei

Husă auto exterior
Recomandată pentru majoritatea modelelor de
autoturisme.
Dimensiuni: 533 x 178 x 119 cm
Tip ambalaj: geantă cu mâner

NOU

Faci curat mult mai ușor!
• Găleata cu sistem de
stoarcere prin centrifugare
asigură o viteză de rotație
foarte mare, eliminând excesul de apă.
• Capul de mop din microfibre este super
absorbant și se rotește la 360°.
Fără efort! Doar poziționezi mopul deasupra
sistemului rotativ, apeși, iar acesta va fi stors
perfect!

14999 lei

9999 lei

129 lei

Aspirator auto

Suport extensibil pantofi

Uşor de manevrat, cu putere
mare de aspirare.
• se încarcă direct
de la bricheta
din maşină
• include adaptor pentru
spaţii înguste

Este realizat din crom, cu 2 rafturi, potrivit pentru
depozitarea a 10 perechi de pantofi. Se poate
extinde de la 62 la 115 cm pe lungime.
Mai multe suporturi se pot
stoca unul peste altul.
Dimensiuni: 35 x 23 cm.

16999 lei
69 lei
28
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13599 lei

Taburet pliabil cu spaţiu
de depozitare
2 în 1: taburet și spaţiu depozitare.
Realizat din piele ecologică, are pereții
rezistenți și capacul prevăzut cu
burete pentru confort.
• Pliabil și extrem de compact
• Dimensiuni:
38x38x38 cm
•D
 imensiuni pliat:
38x38x5.5 cm

Fier de călcat
cu călcare
verticală
Poate fi folosit atât orizontal cât
și pentru călcare verticală.
• Talpă teflonată non – aderentă
• Temperatură ajustabilă
• Funcție călcare verticală cu abur
• Funcție auto-curăţare, spray și
abur
• Greutate: 1.1 Kg
• Putere: 2000W

89 lei
79 lei

Buzz Stop

479 lei

Casa va fi aerisită iar tu vei fi ferit de invazia
insectelor. Fie că intri în casă sau ieşi, plasa se
fixează la loc în urma ta, graţie celor 18 magneţi! Buzz
Stop se montează uşor şi rapid, fără instrumente
speciale!
Dimensiuni: 100 x 210 cm

38320 lei

Masă de călcat cu blat
din lemn
Masa de călcat este proiectată
pentru a te ajuta să calci rufele
mai rapid și mai ușor.

Sistem de
închidere cu
18 magneţi

9999 lei
79 lei
99

• Dimensiuni: 34 x 118cm
• 3 nivele de înălțime
• Suport pentru fier de
călcat

139 lei
109 lei

-30lei

Maşină de cusut portabilă

Mâner de siguranţă

Ideală pentru concedii și nu numai, mini mașina de
cusut fără fir poate fi folosită pentru a coase, repara
ţesături și haine cu o singură apăsare pe buton.
Funcționează cu 4 baterii AA (neincluse) și vine accesorizată cu papiote de ață, ace și accesoriu pentru
introducerea aței.

Prevăzut cu ventuză pentru o prindere puternică
• Se fixează pe gresie,
faianţă sau pe
marginea căzii.
• Lungime: 29 cm

69 lei
69 lei

59 lei

037 213 44 72
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Casă
Cutie depozitare +
sac vidare

Pitic solar pentru iluminat

Ideală pentru depozitarea şi protejarea de praf
a hainelor, lenjeriilor sau a jucăriilor.
Sac de vidat mare
(80 x100 x 32 cm)
care se poate
atașa cu arici în
interiorul cutiei.

Cadou

NOU

Capacitate mare
de stocare: 53x 38x 30 cm

99 lei

 iticul vesel va decora și anima grădina ta pe
P
timpul verii.
• Panou solar atașat cu baterie reîncărcabilă
încorporată.
• Dimensiune produs 13.5x 10.7x 29cm
• Buton: ON/OFF

NOU

69 lei

Lampă cu USB

Scaun pliabil

• Aprinderea/stingerea ledului
se face doar suflând în ea
• LED super-luminos, economic
și durabil
• Încărcare atât prin USB
cât și prin cablu.

Potrivit atât pentru interior cât și
pentru exterior, în excursii sau
chiar la pescuit.
• Material plastic rezistent
ce susține până la 130 kg
• Culori disponibile:
gri și maro
• Dimensiune pliat:
36x4x56 cm
• Dimensiune desfăcut:
27x23x45 cm

Încărcare USB

Reglaj intensitate
luminoasă

NOU

69 lei
5520 lei

Lampă solară
multifuncţională
cu bec LED
• Funcţie de lampă şi lanternă
• La o încărcare completă poate
furniza lumină 24 de ore
• Modalităţi de încărcare:
la soare, USB, la priză
sau cu 3 baterii AAA
(neincluse)
• Dimensiuni: 20x9 cm

Priză sub formă de cub

59 lei

30
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• Prevăzută cu patru
prize și două porturi
USB, care permit
încărcarea
dispozitivelor cu
intensitate de
până la 2.1 A.
• Dimensiuni: 7,6x7,6x 11,6 cm

4720 lei
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

49 lei

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

NOU
Box cu
încărcare
simultană

119 lei

O vacanțdăe neuitat!
Geantă de umăr

Varianta neagră: 21x16x5 cm
Varianta albastră: 21x24x8 cm

39 lei

Geantă termoizolantă
Interior căptușit cu folie
de aluminiu
Dimensiuni: 33 x 25 x 40 cm
Capacitate: 30 L

79 lei

Geantă de plajă

Mânere din sfoară și
închidere cu fermoar
Dimensiuni: 50 x 35 x 17 cm

49 lei

Prosop de plajă

Material: poliester
Dimensiuni: 70x150 cm

79 lei

Saltea de plajă

Dimensiune: 178x90 cm
Material: PVC

119 lei

Set voiaj 10 piese

Conținut: 6 recipiente (10 ml - 80 ml),
1x pieptăn, 1x pompiță, 1x pâlnie, 1x cutie
transparentă depozitare.
Culori disponibile: negru, roșu,
59 lei
verde și alb.

037 213 44 72
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Sport&Timp liber
T

Talpă rotunjită pentru îmbunătăţirea posturii şi activarea muşchilor

ACTIVAREA
MUŞCHILOR
Ă

OTU
PĂ R NJIT
AL

ȘIRETURI ELASTICE
CARE PERMIT O ÎNCĂLȚARE
ȘI DESCĂLȚARE UȘOARĂ

T

Gama Fit este special creată pentru persoanele care îşi doresc un stil de viaţă mai
activ şi mai sănătos şi care suferă de dureri de spate, de articulaţii şi senzaţie de
picioare obosite sau umflate.

Pantofi Black Fit

PĂ ROTUNJIT
AL

Ă

GAMA FIT

-50lei

MATERIAL
ELASTIC CARE SE
ADAPTEAZĂ FORMEI
PICIORULUI

Cristina Vasile:

Având în vedere cât de bine
ma simt în ei consider că-și
merită toți banii.

UNISEX
Mărimi disponibile: 36-46

BAZA MAI LATĂ, PENTRU
STABILITATE ȘI SUSȚINERE
COMPLETĂ A PICIORULUI

279 lei
229 lei

Papuci Comfort
• Spumă cu memorie
pe talpa interioară.
• Talpă rotunjită.

PENTRU EA
Culoare disponibilă: bleumarin
Mărimi disponibile: 37, 42

UNISEX
Culoare disponibilă: negru
Mărimi disponibile: 37, 38, 41

119 lei
7140 lei

Geacă din fleece
Perfectă în orice anotimp.
Ia-o cu tine oriunde, sigur va
fi nevoie de ea!
Culoare: gri-albastru
Mărimi: M

UNISEX

149 lei
7450 lei
32
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RECOMANDAT DE

Spray impermeabilizare
• Crează un strat protector care
respinge apa, murdăria
• Ajută la prevenirea petelor
• Se aplică uşor, prin pulverizare
• Ideal pentru încălţăminte, pălării,
jachete şi alte haine
• Se poate utiliza şi pe piele suede
sau nabuc
3499 lei 2999 lei
• Volum 200 ml

Step into comfort.

GAMA COMFORT

Talpă rotunjită şi branţuri din spumă cu memorie.

-50lei

CONFORT
GARANTAT

Gama COMFORT este caracterizată de talpa rotunjită şi branţurile din spumă cu memorie
care ajută la absorbţia şocurilor în timpul mersului. Încălţămintea din această gamă este
potrivită pentru persoanele care petrec mult timp în picioare şi celor care suferă
din cauza oboselii, a picioarelor umflate sau a senzaţiei de arsură în tălpi.

Balerini Comfort Casual
model 2019
• Suprafața perforată pentru o aerisire bună a piciorului
•T
 alpă rotunjită care susține mișcarea naturală de rulare a piciorului
•M
 aterial elastic pentru mai multă flexibilitate și potrivire perfectă
pe forma piciorului
•B
 ranțuri din spumă cu memorie

-50lei

Culori disponibile: negru, roz
Mărimi disponibile: 36-41

199 lei
149 lei

Balerini Comfort Sporty
model 2019
• Talpă rotunjită
• Branțuri din spumă cu memorie
• Material elastic pentru flexibilitate și
confort sporit
• Perforații pentru o bună aerisire
a piciorului
• Talpă mai lată pentru o mai bună
stabilitate în timpul mersului
• Talpă exterioară din material de înaltă
calitate, folosit de obicei la încălțămintea
specială pentru alergare

Culori disponibile:
negru, roz, roșu
Mărimi disponibile:
36-41

-50lei
199 lei
149 lei

037 213 44 72
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Sport&Timp liber
Teniși Comfort
model 2019
Un design popular, pentru toate vârstele şi toate timpurile,
combinat cu beneficiile tălpii rotunjite Walkmaxx!
• Pernă moale în zona călcâiului, pentru extra confort și
absorbția șocurilor
• Sunt uşori, fabricaţi dintr-un material
care lasă piciorul să se aerisească.
Culori disponibile: alb, negru, flori
albastre, flori albe, roșu
Mărimi disponibile: 36-46

99lei
a doua pereche

Carmen Tănase:

Sunt comozi, frumoși,
au aceeași talpă rotunjită
Walkmaxx și, ce este foarte
important, au un design care se
potrivește cu foarte multe ținute

-50%
258 lei

129 lei

Valabil până la 2 iunie 2019

Balerini Comfort Elegant
model 2019
Poartă-i la muncă, la plimbare cu prietenii sau
atunci când mergi la cumpărături. Au un design
stilat și 4 culori din care poți alege.
• Talpă rotunjită care susține mișcarea naturală de
rulare a piciorului
• Branțuri din spumă cu memorie

Logo metalic
în formă de W

199 lei
15920 lei
Culori disponibile:
albastru, bej, maro, roz
Mărimi disponibile: 36-42
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Step into comfort.

GAMA PURE

Talpă rotunjită şi încălţăminte tratată antibacterian.
Gama pure combină beneficiile tălpii rotunjite cu protecţia antibacteriană. Este creată
pentru persoanele cu un stil de viaţă sedentar, cu probleme de circulaţie, transpiraţie
în exces a picioarelor sau ciuperci ale unghiilor.

Sandale de damă
model 2019

PROTECŢIE
ANTIBACTERIANĂ

258 lei

129 lei

Alegerea perfectă pentru zilele însorite și calde
de vară!
• Talpă rotunjită
• Tratament antibacterian care ajută la prevenirea
transpirației și a mirosurilor neplăcute

-50%

• Calapod lat pentru o bună stabilitate în timpul
mersului

model

Pure casual
Culori disponibile:
negru/alb, roz, albastru
deschis, auriu/negru
Mărimi disponibile: 36-41

NOU
Oferă valabilă începând cu 3 iunie 2019.

Talpă
interioară
din piele
naturală

model
Pure

Culori disponibile:
alb, roz pal
Mărimi disponibile: 36-41

037 213 44 72
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Sport&Timp liber
Sandale Pure bărbătești
model 2019

NOU

•T
 alpă rotunjită
•T
 ratament antibacterian care ajută la prevenirea transpirației și a
mirosurilor neplăcute
•B
 arete ajustabile cu închidere cu arici.

Talpă interioară
din piele naturală

258 lei

PENTRU EL

129 lei

Culori disponibile:
negru, gri
Mărimi: 40 – 46

Papuci Pure
model 2019
•T
 alpă rotunjită
•T
 ratament antibacterian care ajută la prevenirea
transpirației și a mirosurilor neplăcute
•C
 alapod lat pentru o bună stabilitate în timpul
mersului

NOU

-30lei

PENTRU EA
Culori disponibile:
negru, auriu
Mărimi: 36 – 42
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179 lei
149 lei

Step into comfort.

VIZITEAZĂ MAGAZINELE NOASTRE!
• Top Shop Cocor: Bulevardul
Ion C. Brătianu, nr. 29-33

Top Shop Bacău:
Hello Shopping Park, Calea
Republicii, nr. 181

• Top Shop Obor: Șos Ștefan
Cel Mare, nr. 240

Top Shop Baia-Mare:
Gold Plaza, Str. Victoriei, nr. 73

• Dormeo Ghencea:
Home&Design Mall, Bd
Ghencea, nr. 126-132

Top Shop Bistriţa:
Centrul Comercial Winmarkt,
Str Gării nr. 17

• Dormeo Home: AFI Palace
Cotroceni, Bd Vasile Milea,
nr. 4

Top Shop Brașov:
Auchan City, Str. Cristianului,
nr. 5

București

• Top Shop Băneasa: Carrefour Top Shop Brașov Coresi:
Băneasa Feeria, Șos București Coresi Shopping Resort, Str.
Ploieşti, nr. 44 A
Zaharia Stancu nr. 1
• Top Shop Sunplaza: Sun
Top Shop Brăila:
Plaza, Calea Văcărești, nr. 391 Shopping City, Com. Chiscani,
Sat Vărsătura, Str Principală
• Top Shop MegaMall: Str.
Pierre de Coubertin nr. 3-5
nr. 4. Brăila
• Top Shop Vulcan: Str Mihail
Top Shop Buzău:
Sebastian nr 88, sect 5,
Centrul Comercial Aurora,
Vulcan Value Center
Str Unirii, nr. 232
• Top Shop Titan:
Top Shop Cluj Napoca 1:
Titan Iris Mall, B-dul. 1
Iulius Mall, Str. Al. VaidaDecembrie 1918 nr. 33A
Voevod nr. 53B
• Top Shop ParkLake: Centrul
Top Shop Cluj Napoca 2:
Comercial ParkLake, Str Liviu
Centrul Comercial VIVO, Str.
Rebreanu, nr 4
Avram Iancu 492-500, Florești
• Top Shop Drumul Taberelor:
Top Shop Constanța 1:
bd. Brașov nr. 25, incinta
Str.Răscoalei 1907 nr. 10
Auchan Center

Top Shop Constanța 2:
City Park Mall, Al.
Lăpușneanu, 166C
Top Shop Constanța 3:
Bd. Tomis, nr. 391, DN2A
Top Shop Craiova 1:
Calea București bl. 21B parter
Top Shop Craiova 2:
Electroputere Mall,
Calea București, nr. 80
Top Shop Deva:
Galeria com. Auchan,
Calea Zarandului, nr. 87
Top Shop Focșani:
Promenada Mall, Calea
Moldovei, nr. 32
Top Shop Galați:
Shopping City, Bd. George
Coșbuc, nr. 251
Top Shop Iași 1:
Felicia Shopping City, Str.
Bucium, nr.36
Top Shop Iași 2:
Iulius Mall Iași
Bdul. Tudor Vladimirescu
Top Shop Oradea:
Lotus Center, Str. Nufărului
nr. 30
Top Shop Piatra-Neamț:
Shopping City, B-dul Decebal,
nr. 79, jud. Neamţ, cod poştal
610046, România

Top Shop Pitești:
Pitești Retail Park, Sat
Geamăna, Comuna Bradu
Top Shop Ploiești 1:
Shopping City, Com Blejoi
Top Shop Ploiești 2:
AFI Palace, Str. George
Calomfirescu, nr. 2
Top Shop Satu Mare:
Shopping City,
Str. Careiului, nr.17
Top Shop Sibiu: Shopping
City, Comuna Șelimbăr
Top Shop Suceava: Iulius
Mall, Str. Calea Unirii nr. 22
Top Shop Târgu-Jiu:
Shopping City, str.
Termocentralei, nr. 10
Top Shop Târgu-Mureș:
Promenada Mall, Str.
Gheorghe Doja, nr. 243
Top Shop Timișoara 1: Iulius
Mall, Str. A. Demetriade nr. 1
Top Shop Timișoara 2:
Shopping City, Calea Şagului,
nr. 100

Ați primit acest catalog în urma consimțământului dumneavoastră dat către Studio Moderna S.A.. Datele dumneavoastră cu caracter personal (nume
și prenume, adresa, telefon, email) vor fi prelucrate pe toată durata consimțămantului de SC STUDIO MODERNA S.A., cu sediul în București, Splaiul
Independenței, nr. 319 L, clădirea Paris, corp A1, parter, sect. 6, CUI 15065733, înregistrată Registrul Comerțului J40/12581/2002, operator de date cu caracter
personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 327. Prelucrarea va avea ca scop stocarea datelor în baza de date, procesarea acestora în scopuri statistice, realizarea de analize, transmiterea de comunicări cu scop comercial prin telefon, poștă sau poștă electronică (telemarketing), precum și trimiterea de oferte
și materiale publicitare și/sau sms-uri. Sunteți de asemenea de acord ca datele de mai sus să fie dezvăluite, pentru aceleași scopuri, și partenerilor
contractuali ai SC STUDIO MODERNA S.A. din România și din alte țări membre ale Uniunii Europene.
Prezentul acord este valabil pe o perioadă nelimitată, până la eventuala sa revocare. Pe perioada procesării beneficiați de drepturile prevăzute de legea
677/2001 cât și de Regulamentul UE 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare sau ștergere a datelor, restricționare a prelucrării, de a vă
opune prelucrării precum și a dreptului la portabilitatea datelor, dreptul de a formula plângeri în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa societății menționată
mai sus cât și prin e-mail la adresa dpo.ro@studio-moderna.com sau apelând numărul de telefon 021.301.72.72. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiției și autorității locale ANSPDCP.

037 213 44 72
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Sănătate&Frumusețe
3D full body shiatsu massager
Potrivit pentru masajul diferitelor părți ale corpului.
 erapie prin caldură
T
Masaj Shiatsu cu intensitate reglabilă
Buzunar pentru săculeți de aromaterapie
Temporizator.

 elaxare și reducerea stresului
R
Stimularea circulației
Eliminarea tensiunii și a durerii
musculare

8 capete rotative
cu direcție de rotație reglabilă

-50%
799 lei

399 lei

Flawless

Aparat îngrijire călcâie

Aparat pentru îndepărtarea părului facial!

Acum poți să ai tălpile fine fără să te apleci sau să stai
în poziții incomode. Și asta chiar la tine acasă!
Trebuie doar să îl pornești și să îți așezi talpa pe pila
rotativă. Step Pedi îți va exfolia cu grijă tălpile, de la călcâie
până la vârful degetelor. Funcționează atât pe pielea
umedă, cât și pe cea uscată.
• carcasă rezistentă la apă;
• ventuze de prindere pentru stabilitate.

Funcționează ca un trimmer, este complet
nedureros, foarte uşor de folosit, portabil şi
cu un design deosebit.

Nedureros

Capăt placat cu aur
de 18K

Funcționează cu 1 baterie AA (inclusă)

Ușor de curățat
sub jet de apă

Ventuze
de fixare
38
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168 lei

84 lei

99 lei
7920 lei

Simply Vitality

Vibroshaper
Tonifică și modelează corpul în doar 10 minute/zi!

-300lei

Tonifică și modelează
în doar 10 min./zi

RATE
UȘOARE

1299 lei

999 lei

108,80 lei x 10 luni*

•T
 rei trepte de intensitate: mers,
alergare uşoară, sprint;
• 99 setări diferite de viteză;
• Protejează articulaţiile, ligamentele şi oasele;
• Stimulează circulaţia sangvină;
• Bazat pe o tehnologie de înaltă calitate cu vibraţii;
• Antrenează diferite grupe musculare;
• Relaxează muşchii.
*Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 999 lei rambursat în 10 luni
cu o rată lunară egală de 108,80 lei, rata dobânzii (fixă) 19%/an, comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 1088 lei,
DAE 20,75%. Calculul este realizat ținând cont de oferta de creditare a UniCredit
Consumer Financing IFN S.A. și este disponibilă doar persoanelor fizice. Exemplul de calcul, cât și condițiile de creditare sunt diferite pentru fiecare instituție
financiară parteneră care acordă creditul în urma analizei cererii de credit.

Spray pentru
îndepărtarea
părului
nedorit
Soluția ideală pentru
a scăpa de părul nedorit;
• Aplicare ușoară prin
pulverizare;
• Fără durere, dizolvă
părul în profunzime,
de la rădăcină.

99 lei

5940 lei

037 213 44 72
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Sănătate&Frumusețe
Suport lombar

Corset magnetic

Ideal pentru persoanele care
stau mult timp pe scaun la birou,
la calculator, sau șoferii care
conduc pe
distanţe
lungi.

Este un suport magnetic
lombar ce ajută la corectarea
poziţiei spatelui, reduce durerea
menținând suportul pentru
regiunea lombară, trage umerii
înapoi, îndreaptă gâtul, capul
şi coloana vertebrală.
• se ajustează uşor cu ajutorul
bretelelor
• conţine 12 magneţi ce ajută
la calmarea durerii
• ușor de folosit

49 lei

139 lei

Cântar digital cu indici
corporali
Cântarul măsoară:
• Greutatea corporală
• Procentul de grăsime
din organism
•P
 rocentul de apă din
organism
•B
 MI (Body Mass
Index – indice de
masă corporală)
•M
 asa musculară
şi osoasă
• Caloriile

Centură neopren
Ajută la eliminarea apei în exces.
Purtând zilnic centura, aproximativ
60 de minute, poți slăbi datorită
efectului de presiune combinat cu cel
termic. Este extrem de confortabilă,
uşor de purtat şi se adaptează
perfect formei corpului.

99 lei
139 lei

11120 lei

-40%

59 lei

Saltea pentru masaj

Baston pliabil cu lanternă

• 4 zone diferite de masaj, pot fi activate individual
sau în paralel: gât, spate, mijloc, picioare
• Stimulează circulația sângelui și relaxează mușchii
• 5 programe de masaj pentru mai mult confort
• Intensitate ajustabilă
• Dimensiuni 172x57 cm

Special creat pentru persoanele cu probleme
locomotorii.
Se potriveşte pentru orice persoană deoarece are
5 nivele de înălțime la care se pot seta.
• Pentru un plus de confort în timpul deplasării,
bastonul este prevăzut cu un mâner moale şi
anatomic dar şi cu un LED .
• Produsul este realizat din oțel inoxidabil şi plastic.
• Uşor de transportat, se poate plia până la 30 cm.

4 zone diferite
de masaj

-100lei
499 lei
399 lei
40
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129 lei
119 lei

Mini bicicletă
Perfectă pentru acasă!
Dispune de un ecran LCD ce afişează:
caloriile arse, timpul, distanţa parcursă.
Pliabilă, este uşor
de depozitat
şi ocupă foarte
puţin spaţiu.

289 lei

23120 lei

Aparat de tuns
Pentru o tunsoare perfectă!
• Lame late din oţel inoxidabil
• Lungimi de tăiere: 3-12 mm
• 8 accesorii incluse
• Putere: 13W

8499 lei

6799 lei

Ceas cu senzori
de activitate

• Monitorizarea şi analizarea somnului
• Înştiințarea apelurilor şi SMS-urilor în momentul
primirii
• Monitorizarea activității: număr de paşi, distanţă
parcursă, calcularea consumului de calorii
• Afișaj al datei, orei şi nivelului de încărcare al
acumulatorului
• Bluetooth pentru transferul datelor către
smartphone
• Capacitate de stocare pentru 15 zile/15 nopți
• Funcție de trezire: alarmă cu vibrații
• Etanşitate la apă: 3 ATM
• Declanşator de la distanţă al
299 lei
camerei smartphone-ului
• Acumulator Li-ION
23920 lei
• Cablu de încărcare inclus

Uscător de păr
cu 4 accesorii

Gentuță depozitare
cosmetice

Coafura perfectă se obţine mai uşor
cu acest dispozitiv.
• Recomandat pentru uscarea,
perierea, coafarea şi îndreptarea
părului.
• 3 nivele de
temperatură:
înaltă, medie
şi scăzută.
• Putere: 800W

Are un compartiment principal,
prevăzut cu suporturi elastice
pentru diverse recipiente.
Dimensiuni: 22x15x8 cm
Culori disponibile:
negru, albastru, roz

129 lei

29 lei

Ondulator

Portofel bărbați Athos

Datorită sistemului integrat poți alege să faci
bucle mari, lejere sau bucle mici – printr-o
singură rotire

• Compartimente pentru carduri,
bancnote, monede, documente
și cărți de vizită.
• Material rezistent
la interior,
piele veritabilă
pe exterior.

Placată
cu ceramică
Putere: 40W

99 lei

69 lei
59 lei

037 213 44 72
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Sănătate&Frumusețe
Cremă cu extract de melc pentru
toate tipurile de ten – pachet de 2 creme
Printr-un singur tratament, ai acum
beneficiile a 5 produse diferite!
• reduce ridurile şi întinereşte pielea,
stimulând sinteza de colagen
• redă elasticitatea şi fermitatea
tenului, accelerând secreţia elastinei
• curăţă tenul încărcat, prin efectul
antibioticelor naturale pe care le
conţine
• hidratează şi protejează împotriva
soarelui şi a frigului
• calmează iritaţiile,
prin acţiunea eficientă
198 lei
a complexului
de vitamine

99 lei

2 bucăți

Gel anticelulitic

Scapă de celulită
și exfoliază
delicat pielea.
Conține extract
de castan și
iederă ce
hrănesc
pielea în
profunzime.

Cremă de mâini
Delicate

Cremă călcâie
Keriton

Hrănitoare şi hidratantă
prin vitaminele şi acizii
graşi esenţiali din uleiul
de măsline, crema
hidratează și creează
pe piele un strat
protector, emolient
şi regenerant.

Cremă pentru îngrijirea
tegumentelor îngroşate.
Scapă de problemele pielii
îngroșate de pe tălpi sau alte
zone ale corpului.
Pielea devine
mai hidratată
şi mai fină.

79 lei

29 lei

39 lei

39 lei

14 lei

1950 lei

50

50

Dispozitiv pentru
eliminarea guşei
Cu ajutorul lui îţi vei tonifia musculatura şi vei
diminua guşa formată sub bărbie.
Aparatul are 3 arcuri cu rezistenţe diferite adaptate
pentru orice nivel. Foloseşte-l doar 2 minute pe zi şi
vei începe să observi rezultate în doar câteva
săptămâni. Muşchii feţei vor beneficia şi ei de tonifiere.

Ideali pentru persoanele care stau foarte mult în
picioare sau la birou, ajută la prevenirea apariției
venelor varicoase de la nivelul gleznei până la
nivelul genunchiului.
Produc o compresie progresivă
ce ajută la reducerea oboselii
picioarelor și păstrează
suplețea acestora de-a lungul
întregii zile.

39 lei

39 lei
42
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Cană filtrantă Prestige

Prăjitor pâine 4 felii

Datorită compoziţiei unice a elementelor filtrante cu
granule de cărbune activ de nucă de cocos, argint
şi fibre AQUALEN® filtrele AQUAPHOR® oferă o apă
cristalină, eliminând din apă substanţele nocive. Pentru
filtrele AQUAPHOR® de tip cană, sunt compatibile
rezervele B100-5 sau B100-6 (pentru apă dură).
• Indicator schimbare filtru
• Capacitate de filtrare: 300 litri
• Capacitate cană: 2,8 litri
• Viteza: 0,3 litri/min.

Pâinea prăjită este elementul cheie la orice masă!
• 7 trepte pentru reglarea temperaturii
• Putere: 1300W

Pachetul
include:
cană
filtrantă,
2 rezerve
B100-5

99 lei

Maşină de stors roşii
Acum poţi pregăti în doar câteva minute cel mai
sănătos și proaspăt suc de roșii.

139 lei
119 lei

Dispozitiv pentru feliat
pepenii
Cuţit special pentru tăiat şi servit pepenele direct
în farfurie.
Doar tăiaţi fructul în două apoi
utilizați acest accesoriu pentru
a extrage miezul dintr-o mişcare.
Material: oţel inoxidabil

Pachetul
conține:
pâlnie; mâner;
suport fixare;
sită inox

59 lei

5499 lei

Mașină de făcut paste

Cuptor electric 25 litri

Prepară acasă paste și tăiței sănătoși!
Este uşor de curăţat şi dispune de rolă ajustabilă a
lăţimii cu 7 poziţii, de până la 15 cm.
Conţine: dispozitiv de
întindere a aluatului,
2 forme (tăiţei şi
spaghete - lasagna,
fettucine, tagliolini),
dispozitiv de fixare pe
masă şi manivelă
Dimensiuni:
21x19.8x15.8 cm
Greutate: 2.3 kg
Material: inox.

• Cronometru reglabil cu alarmă sonoră.
• Termostat pentru reglarea temperaturii.
• Dimensiuni 44x36x33 cm
• Putere: 1420 W
• Poți face și iaurt

Accesorii
incluse:
grătar şi tavă
rotundă.

349 lei
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

149 lei
129 lei

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

037 213 44 72
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Lighean cu capac
transparent

Infuzor cu două cești

Cu o capacitate de 10.5 litri este foarte încăpător şi
poate fi utilizat pentru diverse întrebuinţări în casă.

29 lei

7499 lei

Set ustensile silicon 10 pcs
Confecţionate pentru a pregăti orice fel de
produse de patiserie și de panificație ca un
profesionist.
Datorită materialului din care sunt fabricate nu vor
zgâria suprafaţa vaselor în timp ce le foloseşti.
Include: spatulă, cleşte, tel, pensulă
şi 6 forme pentru cupcakes.

79 lei

Set desert 12 piese

NOU
39 lei

39 lei
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

www.top-shop.ro

Ideală pentru copt prăjituri dar şi pentru fripturi
delicioase la cuptor.
• Material rezistent
şi de calitate: inox
• Dimensiune
25x 20x 4,5 cm

Soluția perfectă pentru
a servi înghețată, creme sau
chiar mâncare pentru bebeluși.
Setul include: 6 boluri şi 6 linguriţe
Diametru bol: 11cm, înălţime 6.5 cm

Ideală pentru a
frăgezi carnea,
reducând timpul de
gătire și asigurând
obținerea unei
fripturi suculente,
ușor de tăiat.

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

Tavă dreptunghiulară inox
25 cm

3499 lei

69 lei

Ustensilă
de frăgezit
carnea

44

Este ideal în orice bucătărie deoarece gustul
cafelei sau al ceaiului este mai bogat.
• Material: sticlă rezistentă şi inox
• Bonus: 2 ceşti
• Capacitate:
infuzor 600 ml;
cești 300 ml
(fiecare)

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

Egglettes

Filtru cafea

Setul conține 4 forme din
silicon şi a fost special
creat pentru a fierbe
ouăle fără coajă.
• Poți fierbe doar albuşuri
sau doar gălbenuşuri
• Poţi prepara omletă cu
carne şi legume

Cafea proaspătă în
fiecare dimineaţă!
• Capacitate 0.6 l,
aproximativ 4-6 cești
• Filtru este permanent,
nu se schimbă, doar
se spală după fiecare
utilizare
• Funcție menținere
cafea caldă

99 lei

139 lei

79 lei

119 lei

Aparat pentru clătite

Tigaie multifuncțională

Nicicând nu a fost mai simplu să îți prepari
clătitele preferate.
Doar pui toate ingredientele în cană și mixezi până
obții aluatul potrivit, iar când acesta este gata,
printr-o simplă apăsare a toartei aluatul va curge în
tigaie.
Este perfect, pentru vafe,
brioșe, biscuiți, prăjituri
etc., distribuind cantitatea
perfectă de fiecare dată.

Compartimentată, fiind ideală pentru a găti mai
multe tipuri de mâncare în acelaşi timp!
Datorită învelişului cu piatră alimentele se gătesc mai
repede și mai sănătos, cu doar o picătură de ulei.
• Mânerul este fabricat dintr-un material gumat, care
nu se încinge
• Formă ovală:
33.2 cm x 23.2cm
• Înălţime 4 cm

Clătite perfecte
de fiecare dată

199 lei

Răzătoare multifuncțională
79 lei

Setul conține 5 lame diferite din oțel inoxidabil•
Dimensiuni cutie colectare 24.8 x 13.2 x 4.8 cm
• Material: plastic dur termorezistent
• Dispozitiv pentru protecţia degetelor inclus

Cratiță cu interior teflonat,
28 cm
• Capac din sticlă termorezistentă inclus
• Rezistentă la cuptor la temperaturi de până la
400°C
• Poate fi spalată în maşina
pentru spălat vase
• Capacitate: 5l

159 lei

119 lei

149 lei

99 lei

037 213 44 72
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Bucătărie
Termos electric metalic
500 ml
•P
 revăzut cu pereţi dubli pentru a menţine lichidele
reci sau pentru a le încălzi
până la o temperatură de
aproximativ 60°C .
•C
 apac cu orificiu
anti-scurgere, pentru
o utilizare ușoară chiar
și în timpul mersului.
•T
 ensiunea de
alimentare:
12V cu adaptor
pentru
bricheta auto

Uscător vase 2 nivele
Acum poţi usca şi mai multe vase deoarece
uscătorul dispune de spaţiu dublu de depozitare.
• Ideal pentru vase şi pahare
• Cadrul este metalic, de calitate şi foarte rezistent.
• Include: Tăviţă pentru scurgere şi suport cu
3 compartimente
pentru tacâmuri
• Dimensiuni:
27x43x24 cm

5199 lei

Set tacâmuri 36 piese
Setul conține: 6 x linguri; 6 x furculiţe; 6 x cuţite;
6 x linguriţe; 6 x furculiţe desert; 3 x linguriţe
cocktail; 1 x furculiţă mare; 1 x lingură pentru
servit; 1 x lingură crestată pentru servit
• Material: inox de calitate superioară

59 lei
49 lei

Raft plastic
legume - fructe
Un suport mereu la
îndemână care vă va
ajuta să păstrați
legumele și fructele
proaspete.
Confecționat din plastic
rezistent, raftul este
încăpător și ușor de
curățat.
Se poate strânge
pentru a economisi
spațiu şi puteți
folosi câte nivele
doriți.
Dimensiuni:
30 x 41 x 73 cm

159 lei

Dispozitiv de scos
sâmburii și feliat
2 în 1: mecanismul special îi pemite să scoată rapid
sâmburii sau să felieze fructele pentru prăjituri sau
gemuri!
• Material: plastic și inox.
• Dimensiuni: 16x7 cm

49 lei

NOU
Cauta SUPER REDUCEREA ta!

Caută SUPER
REDUCEREA TA!
46
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%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

Recipient de
colectare
49 lei

ÎMPREUNĂ
ATINGEM STELELE!
Premium
E conomisește minim 500 Lei;
Discounturi de până la 70%
2 cupoane în valoare de 40Lei;
1 cupon de TRANSPORT GRATUIT;
Cadou de bun venit;
Produse exclusive și reduceri;
Cataloage acasă!

Set 2 tăvi cozonac

Mai multe
avantaje cu
noile carduri
Club 5*!


Tăvile
sunt fabricate din materiale de înaltă
calitate, având baza din oțel rezistent învelit de
un material dublu ceramic anti-aderent (ilaflon).
R
 ezistă la temperaturi de până la 230° C
D
 imensiuni tavă: 35x13,5x6,7 cm

Mosquito Stop

U
 şor de montat pentru că nu trebuie să dai
găuri în cadrul ferestrei
P
 lasa se taie în funcţie de dimensiunea
ferestrei şi se fixează cu magneţii din pachet
D
 imensiune:130x150 cm

Cadou

Cadou
129 lei

Click

99 lei

GRATUIT

GRATUIT

Pentru
membrii noi!

Pentru
membrii noi!

Exclusiv
T oate beneficiile Premium;
Cadou de ziua de naștere;
Pernă cadou la achiziția saltelelor;
Accesoriu de bucătărie cadou la
achiziția unui set Delimano;
4 cupoane reducere în valoare de 80 Lei;
2 Cupoane TRANSPORT GRATUIT!
Exclusivitate și prioritate la cumpărături!
Dacă produsul nu beneficiază de ofertă,
ai 5% reducere Club 5*

Pistol de vopsit

Cadou

E
 ste un dispozitiv
electric, portabil și
ușor de folosit.
S
 e poate folosi:
• pe orice tip de suprafață:
lemn/zidărie/metal etc.
• cu orice tip de vopsea
• atât in interior cât si la exterior
P
 utere: 60W
D
 ebit: 0,24l/minut
C
 apacitatea recipientului:
800ml

www.club5.ro

19999 lei
GRATUIT

Pentru
membrii noi!

037 213 44 72
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Seturi Stone Legend CopperLUX!
Alege-l pe cel potrivit!
Starter set
Setul include:
• Tigaie 24 cm,
• Oală 24 cm,
• Cratiță 26 cm,
• Tigaie sos 16 cm

RATE
UȘOARE

REDUCERE

24%

Setul
ă!
de baz

56996 lei

429 lei

46,72 lei x 10 luni

Grande set
Setul include:
• Tigaie 28 cm,
• Capac 28 cm,
• Oală 28 cm,
• Roaster 40x25 cm
• Cratiță 28 cm

pentr
Perfect sele
e
m
ilie!
în fam

u

REDUCERE

23%

78295 lei

599 lei

65,24 lei x 10 luni

Mega set
Setul include:
• Tigaie 24 cm
• Tigaie sos 16 cm
• Capac 20 și 24 cm
• Tigaie clătite 24cm
• Oală 20 și 24 cm
• Roaster 40x25cm
• Cratiță pătrată 27x27
• Capac pătrat 27x27cm

Full set
Setul include:
•T
 igaie 20, 24, 28 cm
• Tigaie înaltă 26 cm
• Tigaie clătite 24 cm
• Tigaie sos 16 cm
• Capac 20, 24, 26, 28 cm
• Oală 20, 24, 28 cm
• Roaster 40x25 cm
• Cratiță 24, 26, 28 cm
• Cratiță pătrată 27x27 cm
• Capac pătrat 27x27 cm

e ca un
Găteșt ionist!
profes

REDUCERE

29%

122490 lei

859 lei

93,56 lei x 10 luni

Setul !
t!
comple

!
19 produse

REDUCERE

26%

246081 lei

1799 lei

195,94 lei x 10 luni

Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 1799 lei rambursat în 10 luni cu o rată lunară egală de 195,94 lei, rata dobânzii (fixă)
19%/an, comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 1959 lei, DAE 20,75%. Calculul este realizat
ținând cont de oferta de creditare a UniCredit Consumer Financing IFN S.A. și este disponibilă doar persoanelor fizice. Exemplul de calcul,
cât și condițiile de creditare sunt diferite pentru fiecare instituție financiară parteneră care acordă creditul în urma analizei cererii de credit.
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Cook. Celebrate. Every Day.
PESTE

3 MILIOANE

PRODUSE VÂNDUTE

Proiectate pentru
o gamă largă de
activități de gătit!

Materiale de excepție pentru
beneficii de excepție:
	Distribuire excelentă a căldurii
	Neaderență
	Rezistență ridicată la șocuri
și zgârieturi

Tigaie grill

Cratiță pătrată

27x27cm

Tigaie

21999 lei

Oală

lei

26cm

Capac pătrat

20cm, 24cm, 28cm

de la 13999

10999 lei

lei

Și la
cuptor!

Tigaie înaltă

24cm

de la 10999

9999 lei

24cm, 26cm, 28cm

Tigaie clătite

20cm, 24 cm și 28 cm

16cm

Cratiță

27x27cm

17999 lei

Tigaie sos

15999 lei

Capac

27x27 cm

20cm, 24cm, 26cm, 28cm

Și la
cuptor!
de la 14999

6999 lei

lei

Roaster

lei

Ø28cm

Set 2 tigăi

40x25cm

de la 4199

Ø24cm

16999 lei
26998 lei

Capac pentru gătit la semi-presiune

Capacul transformă orice vas CopperLux
cu diametrul de 26 cm într-un dispozitiv de
gătit la semi-presiune.
• gătit cu 50% mai rapid, +25% vitamine
conservate;
• prevăzut cu sistem de siguranță;
• puteți ridica oricând capacul pentru
a adăuga alte ingrediente.

14999 lei

037 213 44 72

49

Bucătărie
Stone Legend CopperLUX Dry Cooker + capac
PIATRĂ
ADEVĂRATĂ
& CUPRU

Am combinat originala Dry Cooker cu beneficiile gamei Copperlux.
Rezultatul? Cel mai sănătos și mai rapid mod de a găti!
• Sistem unic de distribuire a căldurii;
Și la cuptor!
• Dimensiune: 26 cm.

Mâner
detașabil

-35%
19999lei

12999 lei

NEADERENTĂ PENTRU TOATE REZISTENTĂ LAVABILĂ LA
PLITELE LA ZGÂRIETURI MAȘINA DE
SPĂLAT VASE

Ofertă valabilă până pe 02.06.2019, în limita stocului disponibil.

Oval roaster Stone Legend
CopperLUX + capac

Oală Stone Legend
CopperLUX Cook’n’Bake

• Capac cu orificiu special pentru picurarea
condimentelor lichide;
• Capacitate 6l;
• Utilizare atât în cuptor, cât și pe aragaz.

Oală multifuncțională - ideală pentru a găti
mese pentru întreaga familie!
• Neaderentă și rezistentă la zgârieturi;
• Înveliș exterior din email de foarte bună calitate;
• Capacitate: 5L;

Se potrivește cu:
PIATRĂ
ADEVĂRATĂ
& CUPRU

299 lei
99

50
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Capac Stone Legend
CopperLUX
Cook’n’Bake

199 lei

59 lei

grătar + coş de gătit
la aburi/ pentru prăjit Cadou

Cook. Celebrate. Every Day.
Set 7 produse
Calitate superioară

Set Adriano
Ultimate

Rezultate excepționale

O nouă generație de vase de gătit realizate din aluminiu
cu un înveliș cu particule din diamant adevărat și titaniu.
• Baza din aluminiu asigură o greutate redusă și o distribuire
uniformă a căldurii;
• Ideale pentru toate tipurile de plite, chiar și pentru cele cu
inducție*;
• Ușor de curățat – pot fi folosite în mașina de spălat vase;
• Pot fi utilizate în cuptor**.
Setul include: tigaie 24cm, roaster oval 6L, capac
oval pentru roaster, tigaie înaltă 26cm, oală 20cm,
capac 20cm, cratiță 26cm.

*	Excepție: roasterul poate fi utilizat doar în cuptor.
**	Excepție: tigaie 24cm, oală 20cm, capac 20cm.

Set de copt Enjoy
Setul de copt este realizat din oțel carbon de foarte
bună calitate!
• Tăvile pot fi folosite la cuptor, la o temperatură de
până la 230° C;
• Curățarea este simplă și rapidă, chiar și
în cazul preparatelor lipicioase;
• Mânere din silicon pentru
o manipulare ușoară.

Particule
de diamant
și titaniu

Capacul cu
orificiu special
pentru picurarea
condimentelor
lichide

REZISTENTE LA
ZGÂRIETURI

UȘOR DE
CURĂȚAT

899 lei

NEADERENTE

71920 lei

Setul include 10 piese: tavă rotundă; tavă pentru
pâine; tavă roaster; tavă pentru brioșe; tavă pentru
copt; 5 forme pentru prăjituri

379 lei
18950 lei

037 213 44 72

51

Bucătărie
DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

• 2 rânduri de lame din oțel inoxidabil
• Bol de 600 ml cu o capacitate de tocare de 360ml
• 2 accesorii de amestecare pentru sos
• Parte inferioară anti-alunecare

Un kit complet pentru gustări destinat întregii
familii: faci pâine prăjită, vafe sau gogoși,
pregătești sau încălzești sandvișuri la grill.
• Conține 4 plăci de încălzire antiaderente, ușor de
schimbat (pentru sandviș, grill,
vafe, gogoși)
• Se poate depozita în poziție
verticală, în dulap, pentru
a economisi spațiu

Chopper

Family Snack Pack

-40lei

Setul include:
accesorii
pentru
sosuri

138 lei

259 lei

119 lei

219 lei

DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

Ideal pentru a pregăti sucuri proaspete,
mâncare pentru copii sau smântână!
• Sistem de procesare a sucului
în două etape
• Viteza redusă protejează și
menține enzimele sănătoase,
previne oxidarea și permite
stocarea sucului mai mult timp.
• Reduce consumul de energie
și resturile alimentare
• Motor puternic de 200W

Prepară înghețată delicioasă în mai puțin de
40 de minute și în 3 pași simpli:

Slow Juicer

Ice Cream Maker
lasă bolul în congelator peste noapte
pornește aparatul
3 adaugă ingredientele preferate!
• Bol pentru înghețată 1,2L
• Timp de congelare: aprox. 10 ore
• Protecție împotriva supraîncălzirii
1
2

238 lei
119 lei

629 lei
37740 lei
52
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DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

Multifuncţional 3 în 1: blender, chopper, mixer
• Vas chopper 500 ml, vas blender 700 ml
• Motor puternic de 600 W
• Controlul vitezei: în trepte (variabilă) şi turbo
• Lame din oțel inoxidabil
pentru mărunţit

Poate toca până la 0,8 kg/minut.
• Puterea maximă a motorului:1800W;
puterea
nominală:
600-800W;
• Funcția revers
previne blocarea
aparatului.

Hand Blender Set

Mașină de tocat

Setul include:
3 site pentru
tocarea cărnii în
diferite mărimi
(fin, mediu, mare),
accesoriu pentru
a prepara cârnați,
accesoriu pentru
rulouri de carne

259 lei

398 lei

15540 lei

23880 lei

DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

Obține și servește suc proaspăt stors în doar
câteva minute!
• Bază electrică: 40W;
• Funcționare silențioasă;
• Capacitate: 800ml;
• Conține 2 conuri de dimensiuni diferite pentru stors;
• Capac care asigură protecție antistropire.

Un fierbător electric, perfect pentru prepararea
rapidă a băuturilor calde!
• Prevăzut cu afișaj digital și setare de temperatură
• Menține apa la aceeași temperatură timp de o
jumătate de oră
• Element de încălzire puternic:
2200W
• Capacitate maximă: 1,7L

Storcător de citrice

149 lei
89 lei

-60lei

Digital Kettle

219 lei
13140 lei

037 213 44 72
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Bucătărie
DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

Frămânți, bați și mixezi cu o singură apăsare
de buton!
• Produs 3 în 1: dintr-un minirobot de bucătărie se
transformă foarte ușor în mixer de mână;
• Datorită bolului care se învârte împreună cu
paletele mixerului ai rezultate perfecte de
mixare;
• 5 trepte de viteză + funcție turbo
• Motor puternic de 300W
• Accesorii din oțel inoxidabil

Ibric electric ideal pentru acasă, la birou, dacă
pleci în vacanță cu familia sau dacă locuiești
în cămin sau într-o casă fără bucătărie.
• Placă de încălzire din oțel inoxidabil
• Fără fir, 360°
• Indicator luminos de alimentare

Mixer cu bol rotativ

Ibric electric

Apă fierbinte în ut
in
mai puțin de 1 m

299 lei

159 lei

179 lei

9540 lei

40

DELIMANO JOY

DELIMANO JOY

Hand
Blender

Yogurt Maker
Pregătiți iaurtul de casă preferat într-un mod
rapid și delicios în propria bucătărie!
• 1,4L iaurt delicios în doar 6 ore
• 7 borcane de sticlă
cu capac (200 ml)

Ușurează-ți munca în
bucătărie: amestecă,
bate albușuri și
pregătește piureuri
cu un singur aparat!
•M
 âner ergonomic pentru
o manevrare ușoară
•L
 amă din oțel inoxidabil
•P
 utere: 200W

Iaurt de casă
delicios!
119 lei
5950 lei

149 lei
8940 lei
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DELIMANO

Copper Crisper
Produs 2 în 1 care oferă o alternativă sănătoasă
pentru prăjire: gătești preparate delicioase fără ulei!
• Coșul de plasă permite ca mâncarea să fie gătită
uniform
• Tava înaltă permite
distribuirea optimă
a căldurii –
alimentele
nu se ard.

DELIMANO UTILE

Pancake Maker
Este electric, deci nu ai nevoie de aragaz şi îl poţi
folosi oriunde.
Aparatul are un sistem integrat de încălzire, ce menţine
temperatura ideală pe suprafaţa antiaderentă pentru
rezultate perfecte: clătite aurii ce nu se ard şi nu se
usucă pe margini.

129 lei
6450 lei
Realizat din Ticerama, un înveliș
din materiale brevetate: titaniu și ceramică.

DELIMANO ASTORIA

Caserolă din sticlă
cu capac
• Poate fi utilizată în cuptorul
cu microunde, în frigider,
în mașina de spălat vase.
• Capacitate: 1,5L

4999 lei
25 lei

DELIMANO UTILE

Egg Master Pro
Aparat electric de gătit la aburi, ideal atât pentru a
pregăti ouă în mai multe variante (fierte, poșate sau
omletă) cât și pentru gătirea diverselor legume, orez
și nu numai.

149 lei
7450 lei

DELIMANO CHEF

Maxxstar Knife
Un cuţit foarte ascuţit, de înaltă calitate, care face
partea de pregătire în bucătărie să fie rapidă, uşoară
şi distractivă.
• Realizat din oţel inoxidabil cu un înveliș dintr-un strat
subţire din nitrură de titan, MaxxStar este un cuţit cu
lama dintr-o bucată.

Perforaţiile împiedică
alimentele să se
lipească de lamă.

Setul include: bază de 360 W; suport
pentru a fierbe 7 ouă; tavă pentru ouă
poșate; vas pentru omletă și gătire la
abur; pahar gradat.

149 lei
7450 lei
99 lei
4950 lei

Cauta SUPER REDUCEREA ta!

Caută SUPER
REDUCEREA TA!

%

Răzuiește aici
și află ce reducere
ai câștigat!

Nu pierde niciun minut! Stocurile sunt limitate!
Reducerea se aplică la prețul întreg și este valabilă până la 15 iulie 2019, în
limita stocului disponibil. Sună la 037 213 44 72, spune agentului codul de
pe cupon și vei beneficia de reducerea câștigată.

Vezi pag. 3

037 213 44 72
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Bucătărie
DELIMANO BRAVA

DELIMANO BRAVA

Toacă și pasează fructe, legume, nuci sau
ciocolată, fără a mai fi nevoie de aparate electrice
sau pe bază de baterii.
•S
 implu de folosit: adaugi ingredientele
în recipient, tragi de mâner și
acestea vor fi tocate, pasate
și mixate perfect.

• Lamă standard, pivotantă pentru legume mai tari.
• Lamă zimțată pentru fructe moi.
• Lamă Julienne pentru
garnituri și felii.

Chop Express

3in1 Click’n’Peel

59 lei
2950 lei

49 lei

DELIMANO BRAVA

Uscător de vase pliabil
Este ideal pentru camping, casele de
vacanță sau pentru apartamentele mici!
•S
 eparatoare detașabile;
• Dimensiuni:
44.5x33x11.4(5.5)cm

99 lei

Tocător

de la 5999

lei

de la 49

lei

99

4950 lei

Pentru 30x20x2 cm

DELIMANO BRAVA

DELIMANO BRAVA

Drum Grater

APARAT DE ASCUȚIT
EXTREME 2 ÎN 1
Aparat de ascuţit universal pentru orice tip de
cuţit/foarfece sau accesorii electrocasnice
(de exemplu lamele de la chopper).

NOU
APARATE DE
BUCĂTĂRIE MICI

cuțit și
accesoriu
pentru
decojire

DOAR
99 lei

www.delimano.ro

Utilizări multiple
• 3 lame interschimbabile pentru
feliere, răzuire sau mărunțire;
• Folosire rapidă și eficientă,
(3 felii dintr-o singură rotație);
• Ușor de curățat.
Setul include:
2 conuri

149 lei

FOARFECE

Cadou

56

DELIMANO BRAVA

7450 lei

melor
irea la
ascuț tocite
erea
menținascuțite
r
lamelo

Cook. Celebrate. Every Day.
DELIMANO BRAVA

Coş pentru gătit
Poate fi utilizat pentru a strecura paste, pentru a fierbe
legume, pentru a prepara fructe de mare etc.
•C
 ompact: economiseşti spaţiu
•M
 ânerele rămân reci, astfel încât nu te vei arde.
•D
 iametru: 23 cm

79 lei

DELIMANO BRAVA

3950 lei

DELIMANO BRAVA

Spiralizer

Shake It 5in1

Înlocuieşte chips-urile şi snack-urile cu spirale
pline de vitamine!
•3
 lame pentru toate gusturile: spaghete subţiri
sau mai groase, tagliatele din legume şi fructe
•A
 legi fructele sau legumele preferate, lama
potrivită şi
răsuceşti
mânerul
• Ideal pentru
decorarea
preparatelor.

• Storcător de fructe
• Shaker
• Spiralizer
• Răzătoare
• Recipient
gradat –
500 ml;

79 lei
6320 lei

149 lei
8940 lei

DELIMANO BRAVA

4

Ustensile de
bucătărie

1

1

Răzătoare 24,99 lei

2

 trecurătoare 8cm
S
19,99 lei

3

 trecurătoare 18cm
S
29,99 lei

2
3

6

5

8

9

7

11

10

4

Lingură pentru paste 21,99 lei

8

Presă cartofi 24,99 lei

5

Spatulă 21,99 lei

9

Furculiță carne 24,99 lei

6

Lingură pentru spumă 21,99 lei

10

Polonic 26,99 lei

7

Lingură pentru servit 21,99 lei

11

Tel 24,99 lei

037 213 44 72
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Bucătărie
DELIMANO

Friteuză cu aer cald
Alege o metodă mai sănătoasă și mai gustoasă de a
prepara mâncărurile preferate, fără prăjire în ulei!
Datorită tehnologiei inovative cu aer cald circulant, cu
friteuza Delimano te poți bucura de mâncarea ta prăjită
preferată fără a folosi ulei sau grăsimi.
Mâncărurile vor fi la fel de crocante,
alimentele își păstrează savoarea
naturală iar gustul va fi mai bun!

RATE
UȘOARE

•C
 apacitate: coș 2.5L, în care
poți pregăti 700g cartofi prăjiți
sau 500g carne
•T
 emperatură ajustabilă
•O
 prire automată

Coace

Frige

Prăjește

-20%

599 lei

479 lei
84,32 lei x 6 luni

Ofertă valabilă din 3 iunie 2019.
Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 479 lei rambursat în 6 luni cu o rată lunară egală de 84,32 lei, rata dobânzii (fixă) 19%/an,
comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 506 lei, DAE 20,75%.

DELIMANO

Electric Pressure Multicooker Pro 5,5l
Cu ajutorul acestui aparat electric de gătit sub presiune,
mâncarea este pregătită de până la de 3 ori mai rapid
față de gătitul tradițional, cu mai puțină apă și energie!
• 15 programe prestabilite și unul personalizat
• datorită funcţiei de programare, când te întorci acasă,
găsești mâncarea proaspăt preparată
• temporizator și funcție de menținere a temperaturii;
• computer integrat și sisteme de siguranță
• Putere: 1000 W.

Gătești orice
fel de mâncare!

RATE
UȘOARE

DOAR
599 lei
105,44 lei x 6 luni

Setul include: lingură orez,
lingură supă, recipient
măsurare, grilaj, dispozitiv
pentru gătit la aburi

Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 599 lei rambursat în 6 luni cu o rată lunară egală de 105,44 lei, rata dobânzii (fixă) 19%/an,
comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 633 lei, DAE 20,75%.
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DELIMANO DELUXE

Espressor

RATE

Rezultate perfecte – fie că este cappuccino, latte macchiato
sau espresso dublu. Începe fiecare zi cu o cafea perfectă!
• Poate pregăti două cești de cafea simultan
• Funcție de încălzire – partea superioară păstrează ceștile calde
• Motor puternic: 1250W și operare silențioasă (< 60dB)
• Componentele detașabile sunt realizate din oțel inoxidabil
sau plastic, fiind ușor de spălat

UȘOARE

Setul include: corp principal,
rezervor apă, suport încălzire cesti,
dispozitiv pentru spumarea laptelui,
tavă detașabilă de colectare, filtru
superior și inferior

Una sau două
cafele

1099 lei

Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 879,20 lei rambursat în 10 luni cu o rată lunară egală de
95,76 lei, rata dobânzii (fixă) 19%/an, comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare
totală plătibilă 958 lei, DAE 20,75%.

87920 lei
95,76 lei x 10 luni

DELIMANO DELUXE

Robot de bucătărie
Ajutorul ideal în bucătărie!
• poți amesteca eficient, cu putere, corect și chiar frământa aluaturi
• mișcările inteligente circulare asigură o acoperire totală a bolului
• motor puternic de 1000W
• 10 niveluri de viteză și funcție puls
• bol din oțel inoxidabil XXL de 5,5l
• Include tel, cârlig, paletă

Întreabă agenții și de accesoriile Deluxe
ce transformă aparatul în unul
multifuncțional

Accesoriu de râşnit
în valoare de
149.99 lei, la
achiziţionarea
robotului +
accesoriile Deluxe.

Cadou

protecție
antistropire

RATE
UȘOARE

1099 lei
65940 lei
71,82 lei x 10 luni

Exemplu de calcul: pentru un credit în valoare de 659,40 lei rambursat în 10 luni cu o rată lunară egală de 71,82 lei, rata dobânzii (fixă) 19%/an,
comision de administrare 0 lei, comision de analiză dosar 0 lei, valoare totală plătibilă 718 lei, DAE 20,75%.
Calculele sunt realizate ținând cont de oferta de creditare a UniCredit Consumer Financing IFN S.A. și este disponibilă doar persoanelor fizice. Exemplele
de calcul, cât și condițiile de creditare sunt diferite pentru fiecare instituție financiară parteneră care acordă creditul în urma analizei cererii de credit.

037 213 44 72
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Bucătărie
Set multifuncțional Hand Blender Deluxe
Set 7 în 1 ideal pentru orice bucătărie!
• Utilizări multiple: poate fi folosit pentru a face înghețată, pentru a toca legumele,
pentru a face hummus sau pentru prepararea supelor;
•R
 ecipiente cu parte inferioară anti-alunecare și lavabile la mașina de spălat vase;
• Design ergonomic;
• 10 niveluri de viteză;
• Putere: 600W.

579 lei
34740 lei

Chef Vertical BBQ
Include şapte beţe pentru frigărui din oţel
inoxidabil care se pot folosi pentru prepararea
kababului, frigăruilor sau porumbului copt.
Partea centrală asigură prepararea unui
pui întreg sau a unei shaorma sănătoase
preparată în casă.
• Rezultate excelente de frigere obţinute prin
rotirea continuă a beţelor pentru frigărui
• Perfect pentru coacerea straturilor de carne,
cârnați, pește și legume

Un singur produs,
mai multe opţiuni!

-80lei
279 lei

199 lei
Ofertă valabilă până pe 07.07.2019, în limita stocului disponibil.
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Multifuncțional
7 în 1

Cook. Celebrate. Every Day.

Robinet DIGITAL PRO
pentru încălzit apa instant

TESTAT

Orice urme de apă rămase în interiorul
robinetului se datorează testelor realizate
pentru controlul calității.

Apa se încălzeşte pe măsură ce curge! O soluţie simplă şi inteligentă
pentru locuinţele fără sisteme de încălzire a apei!
Un produs 2 în 1: Arată ca un robinet obișnuit, dar are în interior un
element ce încălzeşte apa la o temperatură de până la 60°C în doar
câteva secunde.
Economisești apă, energie electrică şi bani! Apa se încălzește pe
măsură ce curge, deci nu vor exista pierderi de apă prin conductă. Îl
poţi instala rapid şi uşor şi îl poţi lua oriunde ai nevoie.
Putere: 3kW

Proces de
producție certificat

80 lei

REDUCERE

27999 lei

19999 lei
Robinet înalt pentru
o utilizare facilă.

 Siguranță termică îmbunătățită
 Senzori optimizați pentru citirea
temperaturii
 Protecție la îngheț
 Design optimizat

Instalare ușoară
pe orice chiuvetă.

Rotire 360° pentru
chiuvetele duble.

P
 roces de producție certificat SGS
M
 âner pentru reglarea temperaturii și
display digital
T
 imp de răspuns mai rapid pentru apă
caldă și o temperatură mai stabilă a apei

Instalează-l pe chiuvetă, conectează-l la priză şi ai apă fierbinte instant!

Robinet pentru încălzit
apa instant

50
lei
REDUCERE
90%

19999 lei

dintre clienţi
îl recomandă

14999 lei

Robinet
clasic

037 213 44 72
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Bucătărie
Nutribullet 5 piese

Nutribullet 12 piese

Eliberează cei mai importanţi nutrienţi din
alimentele pe care le consumi!

Primul pas către un stil de viaţă sănătos!

TIGAIE
Cadou*
*Vezi pagina 63

-100lei

-150lei

399 lei

299 lei

600 W

600 W

20.000

20.000

ROTAŢII PE MINUT

ROTAŢII PE MINUT

Setul include: bază motor,
lamă extracţie, cană de 700
ml, manual şi carte de reţete în
română şi broşură

Nutribullet Pro
Family Set
Mai multă putere, mai multă
energie pentru tine!

-70lei

Cu Nutribullet vei putea foarte
ușor să beneficiezi de toate
vitaminele, mineralele și fibrele
din fructe, semințe și legume.
• cea mai ușoară și plăcută cale de
a-ți detoxifia organismul;
• descompune și macină alimentele
în totalitate, în doar câteva secunde.

699 lei
629 lei

-150lei

499 lei

349 lei

Ofertă valabilă în perioada 29.04-09.06.2019,
în limita stocului disponibil.
Setul include: bază motor, lamă
extracţie, lamă măcinat, cană
700 ml, cană 500ml + garnitură
detaşabilă cu mâner, cană 500ml
cu mâner+garnitură detaşabilă,
2 capace resigilabile, manual
şi carte de reţete în română şi
broşură

Nutribullet RX
Cel mai bun extractor de
nutrienţi. Extrage şi încălzeşte!

1099 lei
949 lei

900 W
25.000

ROTAŢII PE MINUT

Setul include: bază motor, lamă extracţie, cană 900 ml,
cană 500ml + garnitură detaşabilă cu mâner, capac
special pentru băut, capac resigilabil, manual şi carte
de reţete în română şi broşură
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30.000

ROTAŢII PE MINUT

1700 W

Setul include: bază motor, lamă extracţie, cană 1 litru,
cană 1.3 litri, carafă 1 litru cu capac, capac resigilabil,
garnitură detaşabilă, accesoriu pentru înlăturarea lamei,
manual

Cook. Celebrate. Every Day.

Primul pas către
un stil de viață
sănătos!

Nutribullet 12 piese
Transformă alimentele obișnuite în SUPER ALIMENTE!
Spre deosebire de storcătorul de fructe ce înlătură întreaga
pulpă a fructului, Nutribullet extrage toate vitaminele și
mineralele din fructe, legume sau semințe, astfel același
consum de alimente devine mult mai hrănitor și mai sănătos.

În acest pachet, împreună cu Nutribullet, primești tigaia
Stone Legend Copperlux de 20 cm.

Numai între 29.04 - 09.06.2019, în limita stocului

+ CADOU

În valoare de 109.99 lei

DOAR ÎN
ACEASTĂ
VARĂ

ti
Economiseș
preț întreg:

Tigaie Stone Legend
Copperlux, 20 cm

PIATRĂ
ADEVĂRATĂ
& CUPRU

150

499 lei

DOAR

349lei

lei

• MOTOR DE 600 W
• 20.000 ROTAŢII/MINUT

037 213 44 72
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CHEF VERTICAL BBQ

UN SINGUR
PRODUS,
MAI MULTE
OPȚIUNI!
ti
Economiseș

80

lei

279 lei

199 lei

Ofertă valabilă până pe 07.07.2019, în limita stocului disponibil.

037 213 44 72

www.top-shop.ro

În magazinele
Top Shop şi Dormeo
Ofertă disponibilă în perioada 19.02-8.04.2018,
în limita stocului disponibil

Ieşi în câştig la cumpărături!

