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Toamna
de poveste

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
Toamna asta

premii

Răzuiești și câștigi!
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Descoperă ceva nou!

-15%
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SALTELELE
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cu Dormeo
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EXCLUSIVE  
din acest catalog!
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Ofertă valabilă  
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Cumpărături Vrei să plătești treptat? Cumperi în RATE, rapid și 
convenabil, salteaua Dormeo fără niciun drum la bancă! 

Apelează cu încredere la unul dintre consultanții noștri. RELAXATE!

*Exemplu de calcul: pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 1000 lei efectuată la data aprobării Liniei de 
credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 96,68 lei,  dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32,27%, valoare totală plătibilă 1160,16 lei. 
Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala București.

www.top-shop.ro

-300lei

Sănătate&Frumusețe
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Bucătărie

Sport&Timp liber

Dragă client, 

Valentina Poenașu

Toamna este anotimpul care ne 
bucură cu o multitudine de culori 
și arome, cu bunătăți pe care vrem 
să le păstrăm și în sezonul rece. Ne 
dorim să fim alături de tine în această 
toamnă cu cele mai bune soluții 
pentru tine și familia ta.

Am pregătit noul catalog Top Shop 
de toamnă în care am inclus o gamă 
variată de produse, la cele mai bune 
prețuri.

Bucură-te de surprizele pe care ți  
le-am pregătit în această toamnă!

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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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 31.10.2019, în limita stocului 
disponibil. 
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Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 

Ai câștigat

aduce
Toamna astapremii

Cupon reducere

20 lei
Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 

Ai câștigat

aduce
Toamna astapremii

Cupon reducere

30 lei
Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 

Ai câștigat

aduce
Toamna astapremii

Cupon reducere

40 lei

Toamna aceasta aduce

CUPOANE și CADOURI în valoare totală de peste 50.000 euro!
Comandă din Catalog și primești GARANTAT un loz câștigător 
odată cu comanda. Răzuiești și vezi ce ai câștigat.

Saltea Dormeo 
Imemory Silver

Pilotă Dormeo 
Siena Light V2

Cratiță Delimano 
Stone Legend 
Flamenco

Pernă anatomică  
Dormeo  
Primavera

Set bijuterii  
Laura Amatti

Topper Dormeo  
Silver Plus  
3 zone

Set de copt  
Delimano Enjoy 

Friteuză cu aer 
cald Delimano 

Pantofi sport 
Walkmaxx  
Black Fit

Chopper  
Delimano Joy

Nutribullet 600  
5 pcs gold

Rovus Spray 
Mop XL

TOATE LOZURILE SUNT CÂȘTIGĂTOARE!

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!

aduce
Toamna asta

premii
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Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 

Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
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Încearcă-ți norocul și află ce ai câștigat!

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 

x1

x100 x100

x30

x3000 x2000 x500

x50

x1

x10 x20

x1

x135 x2
x50

premii garantate!

200x200 cm

26 cm

Campanie valabilă până la 31.10.2019, doar pentru comenzile telefonice din acest catalog, sunând la 037 410 15 28.

Regulament disponibil  
pe www.top-shop.ro

3037 410 15 28
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Alege salteaua care ţi se potriveşte!

 Aloe Vera  
V2 10 ridicată 16 cm 1

699 lei
594,15 lei
80x190cm

–

 Platinum 
Deluxe 15 ridicată și 

medie 20 cm 3
1349 lei

1146,65 lei
80x200cm

–

 Comfort 
Deluxe 15 ridicată 16 cm 3

1099 lei
934,15 lei
80x190cm

–

 Aloe Vera  
Plus 10 ridicată 18 cm 1

849 lei
721,65 lei
80x190cm

–

1 stratFresh Prima II 15 medie 18 cm 3
1199 lei

1019,15 lei
80x190cm



2 straturi Air+ Select 15 scăzută și 
medie  27 cm 5

2499 lei 
2124,15 lei
90x190cm

1 strat Air+ Comfort 15 ridicată și 
medie 27 cm 3

1999 lei
1699,15 lei
90x190cm

1 strat

 iMemory  
Silver 15 ridicată și 

medie 18 cm 3
1249 lei

1061,65 lei
80x190cm

–

 iMemory  
S Plus II 15 ridicată și 

medie 20 cm 3
1399 lei

1189,15 lei
80x190cm

Ani garanţie Fermitate Înălţime Hipoalergenă Tratament 
CleanEffect ®

Zone de 
confort PreţuriTehnologie 

Octaspring ®

Saltea Comfort Deluxe
Asigură un confort sporit  
în timpul somnului. 

• Nucleu din spumă Ecocell®
•  Mediu de dormit uscat și igienic
•  Husă detașabilă și lavabilă

3

1

2

1   Husă cu tratament CleanEffect®

2   16 cm spumă Ecocell®

3   4 mânere laterale

Made in EU

G A R A N Ț I E 
E X T I N S Ă

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

60
ZILE

înălţime 
16 cm 

CLEANEFFECT®ECOCELL® ANTI ACARIENI*  Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

90,64 lei x 12 luni -200lei
93415 lei*

899 lei

1099 lei



Fiecare zi este un dar
după un somn bun.

-15%
REDUCERE 
LA TOATE 
SALTELELE

Ofertă valabilă în perioada 12 august-31 octombrie 2019, în limita stocului disponibil. Reducerea de 15% este valabilă pentru clienții care 
primesc acest catalog, la toate saltelele Dormeo, indiferent de dimensiune. Excepții sunt saltelele Siena, Baby și Ecocell.

5

A good night’s sleep

037 410 15 28

Cumpără orice produs Dormeo și intri în 
tragerea la sorți pentru MARELE PREMIU!

CÂȘTIGĂ 15.000 EURO

 Ofertă valabilă în perioada 12 august-6 octombrie 2019. Regulament disponibil pe www.dormeo.ro.
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6    3 cm arcuri Octapring®

7    2 cm spumă Ecocell®

8    8 cm arcuri metalice împachetate -  
5 zone de confort

9    3 cm spumă Ecocell®

10    Husă detașabilă și lavabilă

6

5

1

2

3

4

G A R A N Ț I E 
E X T I N S Ă

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

100
NOPȚI

MORE 
BREATHABLE

&
ADAPTABLEO

C
TASPRING® TECHNOLO

G
Y

AW
ARD WINNING 

Air+ Select
•  tehnologie patentată Octaspring®

• adaptabilitate 3D - ideală pentru toate pozițiile de somn
•  realizată din fibre Modal - 100% naturale
•  aerisire sporită a nucleului

1    2 cm spumă cu memorie  
matlasată în husă

2    1 cm de spumă moale
3    2 cm spumă Ecocell®

4    3 cm arcuri Octaspring® - 5 zone de confort
5    3 cm spumă Ecocell®

10

9

1

2
34

5
6

8

7

Air+ Comfort
•  tehnologie patentată Octaspring®

•  adaptabilitate 3D – ideală pentru  
toate pozițiile de somn

•  realizată din fibre  
Modal – 100% naturale

•  aerisire sporită  
a nucleului

G A R A N Ț I E 
E X T I N S Ă

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

100
NOPȚI

1    4 cm spumă Ecocell®

2    5 cm arcuri Octaspring® -  
3 zone de confort

3    3 cm spumă Ecocell®

4    10 cm arcuri metalice  
împachetate

5    5 cm spumă Ecocell®

6    Husă detașabilă și lavabilă

MORE 
BREATHABLE

&
ADAPTABLEO

C
TASPRING® TECHNOLO

G
Y

AW
ARD WINNING 

NUCLEU DUBLU  
REVERSIBIL

3 ZONE  
DE CONFORT3

5 ZONE  
DE CONFORT5

înălţime 
27 cm 

înălţime 
27 cm 

CLEANEFFECT®

CLEANEFFECT®

* Pentru 90x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

160,78 lei x 12 luni

199,74 lei x 12 luni

169915 lei*

1999 lei

* Pentru 90x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

212415 lei*

2499 lei

-299lei

-374lei
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A good night’s sleep

037 410 15 28

EDIŢIE 
LIMITATĂ

GARANȚIE 
EXTINSĂ

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

60
NOPȚI

Saltea Platinum Deluxe
Cea mai nouă saltea Dormeo, în ediție 
limitată, cu tehnologii și materiale  
de ultimă generație.

1   17 cm spumă Ecocell 
2   3 cm strat detașabil  

din spumă cu memorie 
3   3 zone de suport 
4    husă cu tratamente  

CleanEffect® și  
Adaptive 

5   extensie
6   4 mânere în  

partea de jos
7   fermoar 

1

2

3

4

5

6

7

Sărbătorim împreună 15 ani în România!  
Am fost cu tine în visele frumoase ale copilăriei și ți-am oferit 

odihna binemeritată, după zile istovitoare de muncă.  
La această aniversare te invităm să descoperi cea mai nouă 

saltea creată în ediție limitată, disponibilă  
doar până la finalul acestui an. 

110,12 lei x 12 luni
* Pentru 80x200 cm. 

Disponibile și alte dimensiuni.

114665 lei*

1349 lei

-202lei
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3

4

1

2

1

2

3

1   2 cm spumă cu memorie cusută în husă
2    7.5 cm spumă Ecocell® cu duritate scăzută
3    7.5 cm spumă Ecocell® cu duritate ridicată

Saltea iMemory Silver
Duritatea saltelei este ajustabilă. 

•   Strat de spumă cu memorie  
pentru extra confort

•   Husă detașabilă și lavabilă

GARANȚIE 
EXTINSĂ

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

30
NOPȚI

3 ZONE  
DE CONFORT3

ANTI-BACTERIANĂ
înălţime 
18 cm 

NUCLEU DUBLU  
REVERSIBIL

1   2 cm spumă cu memorie cusută în husă
2   strat de spumă Ecocell® - partea moale
3    strat de spumă Octaspring
4   strat de spumă Ecocell® - partea dură

Saltea iMemory S+
Oferă suport coloanei vertebrale. 

•  Saltea 8 în 1
•  Susținere și fermitate personalizate
•  Husă detașabilă  

și lavabilă

GARANȚIE 
EXTINSĂ

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

60
NOPȚI

3 ZONE  
DE CONFORT3

ANTI-BACTERIANĂ

NUCLEU DUBLU  
REVERSIBIL

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).

înălţime 
20 cm 

HUSĂ 
DETAȘABILĂ

* Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

114,02 lei x 12 luni

102,33 lei x 12 luni

118915 lei*

1399 lei

* Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

106165 lei*

1249 lei

-209lei

-187lei
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G A R A N Ț I E 
E X T I N S Ă

10
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

30
ZILE

Saltea Aloe Vera V2
Potrivită pentru persoanele  
care preferă suprafețele  
de dormit ferme. 

• Nivel de duritate ridicat
•  Anatomică şi ortopedică
•  14 cm spumă Ecocell®

CLEANEFFECT®
ECOCELL®

înălţime 
16 cm 

HU
SĂ

 TRATATĂ CU ALOE VERA

Saltea Fresh Prima II
Fermitate perfectă și maximum  
de prospețime. 

•   Strat Octaspring® pentru o susținere adecvată
•   Spumă Ecocell® pentru un confort excelent
•   Husă detașabilă și lavabilă

1
2

3

4

1   2 cm spumă  
cu memorie  
cusută în husă

2    3 cm spumă 
Ecocell

3    3 cm arcuri 
Octaspring

4   10 cm spumă 
Ecocell

înălţime 
18 cm 

GARANȚIE 
EXTINSĂ

15
ANI

TESTARE ȘI 
RETURNARE 

30
NOPȚI

3 ZONE  
DE CONFORT3 ANTI-BACTERIANĂ * Pentru 80x190 cm. 

Disponibile și alte dimensiuni.

98,44 lei x 12 luni

59,47 lei x 12 luni

101915 lei*

1199 lei

* Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

59415 lei*

699 lei

-104lei

-179lei



Roll up Green Tea
Somn odihnitor indiferent de suprafața 
pe care vă odihniți.
•  Nucleu din spumă Ecocell®
•  Tratament CleanEffect®  

pentru  
un mediu curat de dormit

•  Tratament cu ceai verde  
pentru un plus  
de relaxare

•  Puncte  
anti-alunecare

Geantă 
pentru 

transport

Se pliază 
cu ajutorul 

benzilor

NOU

înălţime 
5 cm 

•   Nucleu în formă de S  
din spumă Ecocell® 

•  2 niveluri de fermitate
•  Tratament CleanEffect®

• Înălțime 5 cm

Topper Yin&Yan

înălţime 
5 cm

* Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

538 lei*

37660 lei-161lei

10
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* Pentru 120x200 cm. 
Disponibile și  

alte dimensiuni.

399 lei*
* Pentru 80x 190cm
Disponibile și alte dimensiuni.

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5



1  3cm spumă cu memorie
2   Fibre naturale Tencel™ Lyocell
3  Tratament ESSENTIAL™
4   Suprafață anti-alunecare
5   Fermoar

Cadou
PERNĂ 

ANATOMICĂ

5

1

4

2 3

Un somn confortabil chiar și pe  
suprafețele de dormit incomode.

•  Husă din fibre Tencel™ Lyocell
•  Tratament 100% natural  

împotriva bacteriilor și  
mirosurilor neplăcute

•  Nucleu din spumă cu memorie  
cu excelente proprietăți  
de termoreglare

•  Husă detașabilă și lavabilă
înălţime 

3 și 6 cm 

Confort inspirat  
de natură.

Topper Renew Natura

Disponibil și în varianta 
de 6 cm înălțime,  

cu 7 zone de confort.

11

A good night’s sleep

037 410 15 28

* Pentru 80x190x3 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

379 lei*

34110 lei Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
Toamna asta

premii

Răzuiești  
și câștigi!

Vezi pagina 3



12

Casă

www.dormeo.ro

LA FIECARE
 2 ANI

ÎŢI RECOMANDĂM SĂ 
SCHIMBI PERNA!

IGIENĂ PESTE

12 
MILIOANE DE 

OAMENI

DORM PE PERNE 
DORMEO

PERNE

CUM ALEGI PERNA  
PERFECTĂ?
Toate pernele Dormeo sunt create pentru a oferi 
susţinerea corectă în timpul somnului. 
•  trebuie să îţi menţină spatele în poziţia  

corectă 
•  trebuie să se adapteze poziţiei tale  

preferate de dormit 
•  dacă eşti alergic(ă), trebuie să aibă  

protecţie împotriva acarienilor şi să fie lavabile 

Relaxarea şi calmul vin atunci când pui capul 
pe o pernă confortabilă şi te odihnești sub o 
pilotă moale, după o zi lungă. Dormeo oferă 
produse care pot satisface diverse nevoi: fie 
că doreşti să dormi într-un mediu proaspăt, 
preferi paturi calde sau apreciezi materialele  
naturale. 

Dormit  
pe spate

Dormit  
pe o parte

Dormit pe burtă Mixt
ALEGEREA PERNEI ÎN FUNCŢIE DE POZIŢIA DE DORMIT

Cei care dorm pe 
spate au nevoie de 
o pernă mai înaltă. 
Perna trebuie să 
asigure poziţia 
naturală curbată a 
coloanei vertebrale 
şi să ofere un 
sprijin adecvat 
pentru cap, gât şi 
umeri. 

Dacă dormi pe o 
parte, este important 
să ai o poziţie stabilă 
a capului, de aceea 
ai nevoie de o pernă 
mai rigidă şi mai 
înaltă. Perna trebuie 
să ajute corpul să-şi 
menţină poziţia sa 
naturală. 

Dacă îţi place să dormi 
pe burtă, ai nevoie de 
o pernă foarte joasă şi 
moale, care ar putea 
păstra coloana vertebrală 
în poziţia corectă. Ar 
trebui să alegi o pernă 
plată cu umplutură de 
spumă sau din microfibre 
care se poate adapta la 
greutatea corpului.

Dacă îţi schimbi poziţia 
de dormit de multe ori, 
ai nevoie de o pernă 
flexibilă, astfel încât să 
poţi dormi confortabil pe 
burtă, spate şi pe o parte. 
Alege o pernă cu duritate 
medie care se va adapta 
fiecărei poziţii de dormit.
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Pernă anatomică  
Renew Natura 
•  Realizată din spumă cu memorie care 

se adaptează în funcție de forma și 
greutatea capului. 

•  Dimensiuni:  
30x50 cm 

Pernă Siena Classic V3 
•  Umplutura din microfibre permite o 

bună circulaţie a aerului şi păstrează un 
mediu de somn proaspăt şi răcoros.

•   Dimensiuni: 50x60 cm, 50x70 cm 
70x80 cm

Pernă clasică Aloe Vera V3
•  Tratamentul cu Aloe Vera asigură un 

mediu de dormit proaspăt.
•  Dimensiuni:  

50x70 cm

Pernă clasică  
Eucalyptus V2 
•  Este realizată din Tencel®, un material 

hipoalergen, 100% natural, extras din 
lemn de eucalipt. 

•  Dimensiuni:  
50x70 cm

 Pernă clasică Memosan
•  Umplutura cu fulgi din spumă cu 

memorie oferă o susținere optimă 
pentru cap și gât 

•  Husă din bumbac, detașabilă și 
lavabilă

• Înălțime reglabilă
•  Dimensiuni:  

50x70 cm

 Pernă clasică Platinum
•  Realizată din fibre moi și pufoase
•  Lavabilă la mașina de spălat
•  Înălțime reglabilă 
•  Dimensiuni: 50x70 cm

169 lei 139 lei

*  Pentru 50x60 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

139 lei*
129 lei

99 lei
89 lei

119 lei

189 lei 139 lei 15215 lei

179 lei

-15%



PROTECȚII PENTRU PERNE ȘI SALTELE

Fresh
•  Soluție 2în1: protecție 

saltea și cearșaf 
•  Asigură un mediu  

de dormit igienic
•  Impermeabilă și 

rezistentă la pete

Husă de pernă  
din bumbac
•  Protejează perna  

de pete și  
acarieni

3D
•  Protecție de saltea tip  

husă cu design 3D  
pentru un plus de  
confort

•  Impermeabilă  
și rezistentă la pete

Aloe Vera V3

Închidere cu 
fermoar

•  Protecție de saltea 
tip husă, complet 
lavabilă la mașina 
de spălat

•  Prelungește durata 
de viață a saltelei 

•  Impermeabilă și 
rezistentă la pete

*  Pentru 90x190/200 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

*  Pentru 80x190 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

*  Pentru 90x190/200 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

79 lei*

6320 lei

79 lei*

7110 lei
149 lei*

12665 lei

29 lei 2320 lei
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1 2 3

Futon 3in1
Soluție practică 3în1: 
accesoriu odihnă, măsuță 
de cafea și taburet.
•  Perfect pentru musafiri sau 

camera copiilor
•  Spumă Ecocell® pentru un 

confort sporit 
•  Husă cu buzunare, lavabilă
•  Tratament CleanEffect® 

pentru o igienă suplimentară
înălţime desfăcut

12 cm 

înălţime pliat
36 cm 

Covoare Dormeo Asana •  Moale, călduros, hipoalergenic
•  Perfect pentru sufragerie sau camera 

copiilor
•  Strat din spumă cu memorie pentru un 

plus de confort
•  Dimensiuni: 100x150, 130x170 cm

*  Pentru 100x150 cm. 
Disponibilă și dimensiunea 130x170 cm.

299 lei

149 lei*

-150lei

15

A good night’s sleep

037 410 15 28

499 lei

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5

Ofertă valabilă  
doar în catalog

-150lei

349 lei499 lei
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Pilotă dublă Aloe Vera V3
•  2 pilote individuale care pot fi folosite 

separat sau prinse prin capse
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep®

•  Husa pilotei este tratată cu Aloe Vera

Pilotă dublă Siena V3
•  Alcătuită din 2 pilote care pot fi folosite 

împreună sau separat
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep® 

care conferă extra volum
•  Ideală pentru toate  

anotimpurile

Pilotă Aloe Vera Light V3
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep®

•  Husa pilotei este tratată cu Aloe Vera

LAVABILĂ  
LA 60°C

LAVABILĂ  
LA 60°C

Pilotă Siena V2
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep®

•   Husa conține fibre Softdream

LAVABILĂ  
LA 60°C

LAVABILĂ  
LA 60°C

Pilotă Siena Light V2
•  Ideală pentru persoanele predispuse 

la alergii
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep® 

care au excelente proprietăți termice 

Pilotă Platinum
•  2 pilote individuale care pot fi folosite 

separat sau prinse prin capse
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep®

•  Husa pilotei este tratată cu Aloe Vera

LAVABILĂ  
LA 40°C

LAVABILĂ  
LA 60°C

-60lei

-120lei

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

* Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

199 lei*

299 lei*

299 lei*

179 lei*

299 lei*

139 lei

179 lei

27965 lei*

329 lei
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Țesăturile fine, extrem de plăcute la 
atingere, îți vor oferi un somn revigorant 
în fiecare noapte.

Gama Sleep Inspiration

... pentru

 linistit,
Pernă  
decorativă

Pernă  
anatomică

Pilotă

Pernă clasică

Pernă clasică 
Plus

Seturi de perne  
și pilote 

Pilotă - 140x200 cm
Pernă clasică - 50x70 cm 
Disponibile și alte dimensiuni.

2 culori disponibile

2 culori disponibile

2 culori disponibile

2 culori disponibile

2 culori  
disponibile

2 culori disponibile

30x50 cm

45x45 cm

149 lei

45x65 cm

169 lei

50x70 cm

149 lei

39 lei

Pilotă Platinum
•  2 pilote individuale care pot fi folosite 

separat sau prinse prin capse
•  Umplutură cu microfibre Wellsleep®

•  Husa pilotei este tratată cu Aloe Vera

un somn

*  Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

199 lei*

169 lei

338 lei



COLECȚIA YIN&YAN

Pernă clasică
•   Umplutură cu microfibre 

Wellsleep® 
• Înălțime reglabilă
•  Dimensiune: 45x65 cm
• Lavabilă la 60°C

Pilotă
•   Umplutură cu microfibre Wellsleep® 
•  Structura unică  

creează buzunare  
de aer care oferă  
extra volum 

• Lavabilă la 60°C

Set 2 draperii
•  Draperii semi-opace 

(140 x 250 cm)
•  Lavabile la mașina  

de spălat

*  Pentru 140x200 cm. 
Disponibilă și 200x200 cm.

45x65 cm

279 lei*

169 lei
229 lei 199 lei

TRATAT  
CU ULEI  

DE ARGAN 

179 lei

-100lei

18
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Scaunul pliabil 
Dormeo este ideal 
pentru momentele de 
odihnă când vrei să 
citești, să înveți sau  
să te uiți la un film.

Se asamblează și se  
depozitează extrem de ușor. 
Dimensiuni:  
82,5 x 86,4 x 71,1 cm
Susținere: 110 kg

Cozy fold-a-chair

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5

199 lei299 lei

-100lei



COLECȚIA FANTASIA – Accesorii pentru baie

Coș de rufe
•  prevăzut cu 

mânere
•  pliabil
•  dimensiune:  

38x49 cm

Covor de baie
•  moale și plăcut la atingere
•  absoarbe rapid umezeala
•  tratament CleanEffect®

•  dimensiune:  
50x70 cm

Prosop de baie
•  100% bumbac
•  dimensiuni: 50x100, 

70x140 cm

Disponibile și pe culoarea bej

Halat de baie
•  foarte moale la atingere;
•  100% bumbac
•  mărimi: S, M, L

Perdea  
de baie
•  rezistentă la 

umiditate
•  dimensiune: 

180x180 cm
60°C

60°C

40°C

29 lei*

23 lei

49 lei

39 lei

69 lei

59 lei

49 lei

39 lei

-20%

* Pentru 50x100 cm. 
Disponibil și 70x140 cm.

69 lei

189 lei -120lei

19

A good night’s sleep
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Colecția de lenjerii de pat vară - toamnă 2019
Culori calde și elegante, design potrivit pentru orice dormitor. 
Îmbunătățesc starea de bine și vin în completarea decorului. 

Primavera II

Seaworld Sleep Inspiration

Renew Natura

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

*   Husă pilotă - 140x200 cm 
Față de pernă - 50x70 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

*   Husă pilotă - 140x200 cm 
Față de pernă - 50x70 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

*   Husă pilotă - 140x200 cm 
Față de pernă - 50x70 cm. 
Disponibile și alte dimensiuni.

149 lei*

139 lei

12935 lei*

6435 lei*

16915 lei*

199 lei

99 lei

199 lei

-35%

-35%

-15%

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
Toamna asta

premii

Răzuiești  
și câștigi!

Vezi pagina 3
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Devino membru Club 5* sau 
prelungește cardul tău de membru  
pe 1 an sau 2 ani și beneficiezi de 

avantaje exclusive, dar și de un  
CADOU DE BUN VENIT GARANTAT! 

  Economisești minim 500 lei
  5% reducere la TOATE produsele noastre la 
preț întreg
   2 cupoane de reducere în valoare totală de 
40 lei
   1 cupon de TRANSPORT GRATUIT
   Produse exclusive și reduceri de până la 70%
 Cataloage acasă
  Suni la număr de telefon dedicat și te asistăm 
la cumpărături

Premium

Pregătește-te să fii 
surprins!

  Toate beneficiile Premium
  Alegi cadoul de bun venit dintre cele 
disponibile pentru membrii Exclusive și 
Premium
  Cadou de ziua de naștere
  Pernă cadou la achiziția saltelelor
  Accesoriu de bucătărie cadou la  
achiziția unui set Delimano CooperLux
  Încă 2 cupoane de reducere în valoare  
de 40 lei la cumpărături viitoare”
 Încă 1 cupon de TRANSPORT GRATUIT

Exclusiv

4 perne decorative Dormeo 
Extreme Soft

Cadou

Fier de călcat pentru călătorii

Cadou

129 lei

21037 410 15 28www.club5.ro

Pătură Dormeo  
Extreme Soft

sau

Cadou
159 lei

2 culori disponibile

2 culori disponibile
159 lei

Stocurile sunt limitate! 
În cazul în care stocurile se vor 
epuiza, îți vom oferi un alt cadou 
care, sperăm, să fie pe placul tău.
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1   Soluție de curățare pentru baie 
• înlătură calcarul și reziduurile de săpun 
• combate și previne bacteriile 
2999 lei

2   Detergent de rufe lichid 
• ideal pentru întreaga familie 
• nu cauzează alergii și nu irită pielea 
6999 lei

3   Soluție de curățare multi-suprafețe  
• curăță eficient 
• nu deteriorează suprafețele 
2999 lei

4   Soluție de curățare pentru toaletă  
• combate mirosurile neplăcute 
• împiedică formarea calcarului și a  
depunerilor 2999 lei

5   Soluție de curățat podele 
• înlătură eficient murdăria 
• ideală pentru orice tip de podele 
2999 lei

6   Detergent de vase  
• înlătură rapid și eficient grăsimile 
• nu irită pielea 
1499 lei

O locuință curată  
este o locuință sănătoasă!

NOUA GENERAȚIE DE PRODUSE DE CURĂȚARE CU PROBIOTICE

1

2
3

4 5

6

PROBIOTICE
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Casă, curata ta Casă!

 Victor Vac
Sistem complet de curățare.
•  Putere mare de aspirare
•  Filtre HEPA
•  Sistem de aspirare lichide
•  Suflantă / dispozitiv de umflare 
•  Rezervor de 15 litri 
•  Cablu de alimentare de 5m

Setul include:  
9 accesorii

499 lei

Setul include: telecomandă; 
cutie pentru gheață 
detașabilă; rezervor apă

 Ultralux Mist Fan 5 în 1
Aparat multifuncțional ideal pentru zilele călduroase: 
1. Ventilator pentru răcire 
2.  Ventilator cu pulverizare 
3. Umidificator – asigură răcoare și un nivel de umiditate optim.
4.  Ionizator – îmbogățește calitatea aerului și elimină mirosurile 

neplăcute. 
5.  Aparat anti-țânțari – poate fi folosit  

cu tablete pentru îndepărtarea țânțarilor.
•  Putere: 90W
•  Capacitate rezervor: 3.1 L

Răcește 
încăperea

Îndepărtează 
țânțarii

Împrospătează 
aerul

Umidifică
899 lei

809 lei

-90lei

10
RATE

DOBÂNDĂ

0%

*Exemplu de calcul: pentru o valoare totală a creditului de 499 lei pe 10 luni: rata 
anuală a dobânzii (fixă) 0%, comision de analiză dosar 0 lei, comision lunar de 
administrare credit 0 lei, valoarea ratei lunare (pentru rate egale) 49,9 lei, valoarea 
totală plătibilă 499 lei, DAE 0%. Comision lunar de administrare card 5 lei/ lună, 
dacă este cazul. Creditul este acordat de către una dintre instituțiile financiare 
partenere.

49,9 lei x 10 luni 
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 Spray mop
 Mop practic cu sistem de pulverizare
•  Nu deteriorează podelele
•  Curăță orice suprafață
•  Capacitate rezervor - 350 ml
•  Substanțe de curățare: apă,  

detergent, dezinfectant
•  Lavete rezistente și lavabile  

(până la 120 de folosiri).

Tehnologie Quad Brush care 
adună murdăria de pe orice 
suprafețe.
•  Ușor de folosit, curățat și 

depozitat
• 45 minute autonomie
•  Acumulator puternic & 

reîncărcabil

  
Swivel Sweeper

Super  
eficient

Curățenie 
fără efort

Ușor de curățat

1   Sistem cu 4 
perii rotative

2   Ușor de 
manevrat

1

2

40 cm

VARIANTA CLASICĂ

VARIANTA EXTRA 
LARGE

199 lei

60 cm

•  rezervor mai mare
•  pulverizare mai rapidă

Rotativ

Ofertă valabilă  
doar în catalog

179 lei 49 lei

-130lei

69 lei

139 lei

-50%
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Casă, curata ta Casă!

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

 Set Ultra 

Fier de călcat vertical cu aburi
• Închidere automată
• Senzor special cu ecran tactil 
• Puternic, cu 2 niveluri de aburi 
• Putere: 1200 W

Fier de călcat fără fir Smart 
•  Funcție inteligentă de control al temperaturii 
• Utilizare verticală sau orizontală, cu fir sau fără fir
• Talpă ceramică netedă cu vârf de precizie
• Funcție autocurățare 
• Putere: 2200W

+
Aparat de curățat scame
•  Îndepărtează rapid scamele și praful 
•  Funcționează cu 2 baterii AA (neincluse)

 Phantom Wet&Dry
Aspirator multifuncțional, cu aspirare uscată  
și umedă.
• Aspirare uscată cu filtrare prin apă
• Funcție aspirare lichide
• Funcție de purificare a aerului
•  Compartiment pentru detergent (curățare suprafețele textile)
• Sac de praf textil, reutilizabil 
• Putere: 1200W
• Cablu 5m

Setul include:  
9 accesorii

727 lei

617 lei

-110lei

Preț set

Recomandat
Achiziționează suplimentar 
setul de 5 saci colectori!

99 lei

79 lei

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

-300lei

1399 lei

1099 lei

133,26 lei x 12 luni

*Exemplu de calcul: pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 1000 lei efectuată la data aprobării Liniei de 
credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 96,68 lei, dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32.27%, valoare totală plătibilă 1.160,16 lei. 
Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala București.
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Aspirator vertical 2 în 1
•  Poate fi transformat  

în aspirator de mână
• Filtru HEPA
•  Putere maximă 600W
•  Nivel zgomot 75db
•  Lungime cablu 5m
•  Clasa energetică A
•  Recipient praf 0.5l

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

-40lei

Umbrelă reversibilă
•  Apa nu se scurge după închidere
•  3 modele: cer senin, univers, floare
•  Diametru umbrelă deschisă: 106 cm
•  Dimensiuni: lungime 80 cm;  

diametru (deschisă): 
106 cm

Lampă de veghe ţestoasă
Cu proiector constelație și melodii
•  3 tipuri de lumini
•  încărcare USB  

(inclus).   

Mini mașină de spălat  
cu storcător
•  Nivel de zgomot<59dB

119 lei 79 lei

79 lei

•  Dimensiune:  
34 x 35 x 50 cm

• Capacitate: 2 kg
•  Putere de spălare: 

300W
•  Putere de 

stoarcere: 180W
•  Buton selecţie timp 

USB (inclus).

Poți achiziționa un 
capăt de rezervă la  
doar 29 lei

Mop rotativ
•   Găleata cu sistem de stoarcere 

prin centrifugare
•  Mopul din microfibra se stoarce 

ușor, apăsând pe mâner

Aparat vacuum Shed Pal
•  Părul căzut se strânge în recipientul 

special, după ce a fost aspirat
•  Pentru orice tip de blană
•  Funcţionează  

cu 3 baterii AA  
(neincluse)

•  Nedureros.

9999 lei

14999 lei

289 lei

249 lei549 lei 519 lei
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129 lei

NOU

Set 11 huse auto
• Mărime universală.
•  Material neinflamabil; 
• Rezistenţă la soare

Setul conţine:  
•  pentru bancheta 

spate: husă 
șezut + husă 
spătar; 

•  pentru scaunele 
din față: 2 huse 
șezut + 2 huse 
spătar; 

•  pentru tetierele 
scaunelor din 
față și spate: 5 
huse.

Redresor 4A, 12V
•  Indicator luminos  

de încărcare
•  Paravan de protecție  

împotriva inversării  
polarității și a  
supraîncărcării.

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

129 lei

109 lei

Compresor cu manometru
•  Alimentare DC12V – la priza de 

brichetă a maşinii
•  Presiunea maximă 250 Psi (22 atm.)
•  Lungime cablu alimentare: 3 m
•  Include trei adaptoare

69 lei

59 lei

69 lei

Aspirator auto
•  Se încarcă la bricheta 

din maşină
•  Include adaptor  

pentru spaţii  
înguste

Husă auto exterior
• Dimensiuni: 533x178x119 cm
• Tip ambalaj: geantă cu mâner

Pastă pentru 
zgârieturi
•  Cremă pe bază de 

cristale microscopice, 
ideală pentru tratarea 
zgârieturilor superficiale.

•  Pentru toate culorile și 
toate tipurile de vopsele 
(lacuite, metalizate etc.)

179 lei

159 lei

69 lei

59 lei
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Uscător rufe  
Tempo alb
•  Țevi oțel: 12 mm
•  Spațiu uscare: 

16 m

149 lei

119 lei

139 lei

119 lei

89 lei

79 lei

Masă de călcat  
cu blat din lemn
•  Dimensiuni:  

34 x 118cm
•  3 nivele  

de înălțime
•  Suport pentru  

fier de călcat

59 lei

Buzz Stop
Se montează fără instrumente speciale! 
Dimensiuni: 100 x 210 cm

Sistem de 
închidere cu  
18 magneţi

2 modele 
disponibile

Taburet pliabil cu spaţiu  
de depozitare 
•  Dimensiuni: 38x38x38 cm
•  Dimensiuni pliat:  

38x38x5.5 cm

Cap de duș  

Fier de călcat cu 
călcare verticală
Poate fi folosit atât pe  
orizontală cât și pe verticală.
•  Talpă teflonată non - aderentă
•  Temperatură ajustabilă
•  Funcție auto-curăţare,  

spray și abur
•  Putere: 2000W

ecologic
Mânerul 
ecologic conţine 
componente active:
-turmalina 
-granule ceramice  
ionizate

7999 lei

9999 lei

449 lei

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5
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Bară 
telescopică 
pentru duș
•  Montați bara între 

pardoseală și 
celulă

•  Are 4 rafturi  
cu găuri

139 lei

2 culori disponibile

Organizator 
6 rafturi
•  Dimensiuni:  

30x120 cm
•  Dimensiune  

rafturi:  
30x30x19.5 cm

59 lei

Încărcare 
USB

Reglaj intensitate 
luminoasă

Lampă cu USB
•  Aprinderea/stingerea ledului  

se face doar suflând în ea
•  Încărcare cablu USB.

69 lei

Scaun pliabil
•  Susține până la 130 kg
•  Dimensiuni: pliat –  

36x4x56 cm;  
desfăcut –  
27x23x45 cm 

49 lei

Dulap textil London
•  Pliabil și ușor de depozitat și asamblat
•  Dimensiuni: 105x160x45 cm

279 lei

249 lei

Tavă mic dejun 
•  Realizată din lemn masiv, cu 2 mânere 

confortabile şi marginile uşor ridicate. 
•  Foarte rezistentă la zgârieturi,  

cu picioarele reglabile.
•  Dimensiuni:  

47 x 32 cm

69 lei

-30lei
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Cană electrică
Ideală pentru a prepara băuturi calde 
sau reci în câteva secunde!
•  Amestecă ingredientele la o simplă 

apăsare pe butonul de pe mâner
•  Funcţionează cu 2 baterii AAA de 1,5V 

(neincluse)

Cântar de baie mecanic
Greutate maximă  
permisă: 
130 kg

Uscător de rufe  
pentru tavan

Agățător 
umerașe
Perfect atunci 
când nu ai 
spațiu în 
sifonier.

Dispozitiv spart nuci / 
desfăcător sticle
•  Dispozitiv multifuncțional  

util în casă 
• Mânere din lemn. 

49 lei

Setul include:  
Tavă mare - 41 cm x 29 cm 
Tavă medie - 34 cm x 24 cm 
Tavă mică - 26,5 cm x 19 cm

89 lei

59 lei

129 lei

59 lei

79 lei

Set 3 tăvi inox
Tăvi pentru servit, realizate din oțel 
inoxidabil, cu mânere rezistente.

Perfect pentru 
balcon sau baie
•  Dimensiune: 

1.40m, 5 linii
• Material: metal

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
Toamna asta

premii Răzuiești  
și câștigi!
Vezi pagina 3
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Mini Tornadica
Utilă pentru îndepărtarea 
buruienilor dintre  
plantele crescute!
•  Ideală pentru a da  

AP

ASĂ & RĂSUCEȘTE

Tornadica
Datorită designului inovator nu mai este 
nevoie să te apleci sau să îți suprasoliciți 
spatele în timp ce sapi.

Recomandat pentru:
•  afânarea și oxigenarea solului 
•  pregătirea suprafeței pentru plantat
•  plantarea sau extragerea şi mutarea 

plantelor
•  îndepărtarea buruienilor 

Sapă pământul până la o adâncime de 20 cm

•  Sunt prevăzute 
cu orificii pentru 
ventilație.

•  Bariera UV 
încorporată va 
reflecta căldura și va 
bloca peste 99% din 
razele UV. 

Șapcă / Pălărie Arctic
Au integrat un sistem revoluționar de răcire care vă va oferi o senzație plăcută 
de răcoare cu 6°C mai puțin. 

AP

ASĂ & RĂSUCEȘTE

găuri înainte de  
plantarea puieților

•  Prindere cu precizie a 
rădăcinilor

•  Afânarea și 
oxigenarea solului 

•  Înălțime reglabilă  
în 2 puncte

99 lei

99 lei

69 lei

149 lei

279 lei

Ofertă valabilă până la 20.10.2019, în limita stocului disponibil.

-130lei



Alege din catalog multe alte produse 
pentru bucataria ta!

Quick Pot 6l
O oală sub presiune din oțel inoxidabil ideală 
pentru a găti rapidși sănătos! 
•  Mâncarea se pregătește cu până la 70%  

mai rapid decât prin mijloacele tradiționale,  
iar alimentele își păstrează aroma și  
vitaminele cu până la 90%. 

•  Pentru toate plitele, inclusiv  
inducție

32 www.delimano.ro

Toamna este unul dintre cele mai frumoase anotimpuri, 
cu miresme și culori minunate care te duc cu gândul la 

mâncăruri aromate și gustoase.
îți suntem alături și în această toamnă, de aceea  

am pregătit pentru tine produse calitative care să te ajute  
la prepararea și păstrarea aromelor îmbietoare de sezon.

379 lei

579 lei

-200lei

Ofertă valabilă până la 13,10.2019, în limita stocului disponibil

Toamna
de poveste



Set tacâmuri 
Gourmet 24 piese
Tacâmuri cu design 
elegant și modern, 
realizate din oțel inoxidabil 
foarte rezistent, durabil și 
ușor de curățat. 

33037 410 15 28Sună acum

Maxi Pan 26 cm
Combină beneficiile unei tigăi cu cele 
ale unei cratițe, dar nu numai:
•  Suprafață de gătit MAXI cu 40% mai 

mare comparativ cu o tigaie 
•  Mâner lung din oțel inoxidabil pentru o 

manevrare ușoară 
• Poate fi folosită și la cuptor

Duplex Pan 24 cm
3 în 1: 2 tigăi care pot 
fi utilizate separat sau 
împreună formând un 
sistem de gătit sub 
presiune 
•  Sistemul de închidere 

menține căldura și 
mirosurile în interior.

17999 lei

+

=

NOU

NOU NOU

349 lei

319 lei

-30lei

24999 lei

Puteți întoarce 
foarte ușor tigaia, 
în loc să întoarceți 

mâncarea

Setul include:  
6x furculiță; 6x 
cuțit; 6x lingură; 
6x linguriță 
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Casă

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

Pistol de vopsit!

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

recipientului: 800ml

Este un dispozitiv electric și portabil. 
Se poate folosi:
•  pe orice tip de suprafață
•  cu orice tip de vopsea
•  atât în interior cât și la exterior

-60%

7999 lei

19999 lei

2.000.000 clienţimulţumiţi

Pest repeller - 2 buc.
Scapă acum de gândaci şi alte  
insecte, şoareci şi şobolani!
 •  Alungă dăunătorii din casă cu  

ajutorul undelor electromagnetice  
emise. 

•  Un singur aparat este util pentru o 
suprafață de până la 230 m2.

1+1

7999 lei

99 lei

9999 lei

Magic PadTM

Tabletă pentru colorat și scris 
care include 30 de schițe și 3 
markere colorate! 

•  Lumină cu led în 8 culori
•  Suport de instruire pentru 

matematică, scris sau desenat
•  Nu ai nevoie de foi de hârtie  

sau de alte creioane!

NOU

Arta care 
STRĂLUCEȘTE!
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Pachetul conţine  
3 accesorii:
•  Rolă pentru suprafeţe mari
•  Rolă pentru suprafeţe mici 
•  Pensulă pentru colţuri şi  

unghiuri de 90°

Paint Racer
Vopseşti uşor şi uniform
Buretele este făcut din 
materiale de calitate, 
microfibre, pentru a întinde 
perfect vopseaua pe perete

RECIPIENT INTERIOR PENTRU VOPSEA 

-50lei
RECOMANDAT

Pentru locuri greu accesibile

Mâner extensibil

39 lei

149 lei

199 lei

•  Utilizează o baterie Lithium-Ion pentru 
a tunde iarba mai rapid, fără cabluri sau 
alte dispozitive grele.

•  Mânerul extensibil facilitează 
 o manevrare ușoară

•  Scutul de protecție va ține  
iarba tăiată departe 

Mașină electrică de tuns iarbă Bionic

Ușor de manevrat Fire standard incluse Funcționează cu baterie Taie iarba eficient

NOU

199 lei 169 lei

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5
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Sport&Timp liber

www.walkmaxx.ro

NOUA gamă de 
toamnă WALKMAXX este 

aici! Detalii minunate  
și abundență de culori,  

piele naturală și senzație extra moale, 
pentru femei și bărbați. Arăți trendy,  

la modă și te simți extrem de 
confortabil cu noii pantofi  

cu talpă rotunjită.

Pășește în confort!

COLECȚIE NOUĂ  
PENTRU ZILE RĂCOROASE!
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Step into comfort.

Modelul vostru preferat, tenișii bestseller de anul 
acesta, acum în ediție de toamnă. Confort și stil, 
combinate într-un model nou, perfect pentru  
ținutele de zi cu zi.

•  Talpa rotunjită originală Walkmaxx te ajută să ai  
o postură corectă a corpului și astfel să arăți mai 
încrezătoare și energică

•  Interiorul este extrem de moale, căptușit cu material  
pufos și îți oferă o senzație plăcută de căldură

•  Stratul gros de spumă cu memorie adaugă  
un plus de confort.

Teniși Trend

-50%

149 lei298 lei

PENTRU EA

Culori disponibile:  
negru, maro, roz
Mărimi disponibile: 36-42

Umbrelă
Cadou

Ofertă valabilă în perioada: 
2 septembrie- 7 octombrie



38

Sport&Timp liber

www.walkmaxx.ro

Pentru pași ușori și stare de bine!
Balerinii de toamnă Walkmaxx sunt făcuți din material
moale care se adaptează pe forma piciorului. Branțurile
sunt din spumă cu memorie extrem de confortabilă,
care ajută la atenuarea șocurilor în timpul mersului și
oferă picioarelor o senzație plăcută.

Balerini Comfort 

Pantofi Pure Oxford
•  Talpă mai lată, pentru stabilitate  

și confort sporit.
•  Interior tratat antibacterian.
•  Fiecare pereche vine cu 2 seturi de 

șireturi, în culori diferite, pentru 
stylinguri diferite.

Ghete Pure Ankle
•  Talpă mai lată, pentru stabilitate  

și confort sporit.
• Interior tratat antibacterian.
•  Sunt căptușiți in interior și oferă 

căldură în zilele răcoroase de toamnă
•  Branțurile sunt din spumă cu 

memorie pentru un plus de confort.

PENTRU EA

Culori disponibile:  
negru, maro

Mărimi disponibile:  
36-42

PENTRU EL

Culori disponibile:  
negru, maro
Mărimi disponibile:  
40-46

PENTRU EL

Culori disponibile:  
negru, maro, gri
Mărimi disponibile:  
40-46

Branț din 
spumă cu 
memorie 298 lei

149 lei

249 lei 299 lei

169 lei 199 lei

-50%
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Step into comfort.

Papuci Comfort
Acasă e acolo unde te simți confortabil!
Încălțămintea Walkmaxx cu talpă rotunjită 
nu este folositoare doar pentru exterior, 
și acasă avem nevoie de relaxare și răsfăț 
pentru picioare, mai ales după o zi lungă  
la serviciu.

NOU

NOU

•  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

•  Volum 200 ml

RECOMANDAT DE 

Spray impermeabilizare

Combinația ta de confort și fashion!

•  Spumă cu memorie. 
•  Talpă mai lată pentru stabilitate mai bună.
•  Două fermoare pentru încălțare ușoară  

și un look stilat.

Comfort Wedge Shoes

Două fermoare 
pe lateral

2999 lei

3499 lei

UNISEX

Detaliu 
animal-print

Insert  
special pentru 
ultra-confort

PENTRU EA

Culori disponibile:  
negru, albastru
Mărimi disponibile:  
36-42

129 lei

299 lei

99 lei

199 lei

3 combinații de culori 
Mărimi disponibile: 36-45

-100lei
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Sport&Timp liber

www.walkmaxx.ro

BAZA MAI 
LATĂ, PENTRU 
STABILITATE 
ȘI SUSȚINERE 
COMPLETĂ A 
PICIORULUI

Pantofi Black Fit

Mărimi disponibile: 36-46

UNISEX

MATERIAL ELASTIC 
CARE SE ADAPTEAZĂ 
FORMEI PICIORULUI

ȘIRETURI ELASTICE  
CARE PERMIT O ÎNCĂLȚARE  
ȘI DESCĂLȚARE UȘOARĂ

Carmen Tănase, 
actriță:  

Încălțămintea Walkmaxx 
e foarte comodă. Fie că 
sunt sandale, balerini, 

ghetuțe sau pantofi sport, 
se așează piciorul bine  

și stă comod.

Cu piele naturală pentru o senzație 
plăcută și un stil autentic, acești 
pantofi sunt combinația perfectă 
între stilul sport, elegant și clasic.

•  Material de piele – interior-exterior, 
care lasă pielea să respire

•  Talpă rotunjită
•  Benzi elastice pentru o potrivire 

perfectă pe picior.PIELE  
NATURALĂ

PIELE  
NATURALĂ

Style

Urban
UNISEX

Culoare: negru
Mărimi disponibile: 
36-46

Pantofi Trend

PENTRU EA

Culoare disponibilă: negru
Mărimi disponibile: 36-42

Sport&Timp liber

Combinația 
câștigătoare!

SPUMĂ CU
MEMORIE

179 lei

279 lei

-100lei

Ofertă valabilă în perioada 01.10 – 31.10 2019, în limita stocului disponibil.

299 lei

299 lei

249 lei

249 lei
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Step into comfort.Step into comfort.

București

•  Top Shop Cocor: Bulevardul 
Ion C. Brătianu, nr. 29-33

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

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

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

•  Top Shop Sunplaza: Sun Plaza, 
Calea Văcărești, nr. 391

•  Top Shop MegaMall: Str. Pierre 
de Coubertin nr. 3-5

•  Top Shop Vulcan: Str Mihail 
Sebastian nr 88, sect 5,  
Vulcan Value Center

•  Top Shop Titan:  
Titan Iris Mall, B-dul. 1 
Decembrie 1918 nr. 33A

•  Top Shop ParkLake: Centrul 
Comercial ParkLake, Str Liviu 
Rebreanu, nr 4

•  Top Shop Drumul Taberelor: 
bd. Brașov nr. 25, incinta 
Auchan Center

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

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

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

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

Top Shop Brașov Coresi: 
Coresi Shopping Resort, Str. 
Zaharia Stancu nr. 1

Top Shop Brăila:  
Shopping City, Com. Chiscani, 
Sat Vărsătura, Str Principală  
nr. 4. Brăila

Top Shop Buzău:  
Centrul Comercial Aurora,  
Str Unirii, nr. 232

Top Shop Cluj Napoca 1:  
Iulius Mall, Str. Al. Vaida-
Voevod nr. 53B

Top Shop Cluj Napoca 2: 
Centrul Comercial VIVO, Str. 
Avram Iancu 492-500, Florești

Top Shop Constanța 1:  
Str.Răscoalei 1907 nr. 10

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 poștal 
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 Șagului, 
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, rea- 
lizarea 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.

VIZITEAZĂ MAGAZINELE NOASTRE!

41www.top-shop.ro
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Sănătate&Frumusețe

www.wellneo.ro

*Exemplu de calcul: Pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 799 lei efectuată la data aprobării Liniei de 
credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 78,25 lei, dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32.27%, valoare totală plătibilă 939 lei.  
Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala București. 

  
2in1 Foot Spa
Tratament de relaxare a picioarelor
• Acupunctură
• Masaj Shiatsu
• Terapie termică
• Hidroterapie

549 lei

499 lei

 3D full body shiatsu massager

Potrivit pentru masajul diferitelor părți ale corpului.

  Terapie prin caldură

  Masaj Shiatsu cu intensitate 
reglabilă

  Buzunar pentru săculeți de 
aromaterapie

  Temporizator. 
8 capete rotative 

cu direcție de rotație reglabilă

  Relaxare și reducerea 
stresului

  Stimularea circulației 

  Eliminarea tensiunii  
și a durerii musculare

799 lei

-50lei

78,25 lei x 12 luni

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5
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Simply Vitality

99,90 x 10 luni

999 lei1299 lei

Setul include: 1x unitate principală, 1x capăt epilator,  
1x capăt pentru ras, 1x capăt pentru îndepărtarea 
calusului, 1x adaptor, 1x perie, 1x săculeț pentru stocare.

 Triple Action Beauty
Pentru o piele moale și catifelată: 
• 2 setări de viteză 
• reîncărcabil 
• 3 capete interschimbabile 

Capăt pentru 
îndepărtarea calusului 

Capăt de epilare 
cu 30 de pensete 

Capăt pentru 
ras 

278 lei

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

•  99 setări diferite de viteză
•  Trei trepte de intensitate:  

mers, alergare uşoară, sprint
•  Protejează articulaţiile,  

ligamentele şi oasele
•  Stimulează circulaţia sangvină
•  Bazat pe o tehnologie de înaltă 

calitate cu vibraţii 
•  Antrenează diferite grupe  

musculare
•  Relaxează muşchii

-300lei

10
RATE

DOBÂNDĂ

0%
*Exemplu de calcul: pentru o valoare totală a creditului de  
999 lei pe 10 luni: rata anuală a dobânzii (fixă) 0%, 
comision de analiză dosar 0 lei, comision lunar de 
administrare credit 0 lei, valoarea ratei lunare 99,90 lei, 
valoarea totală plătibilă 999 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. 

înainte după

 
Velform Vacu Clear
Curăță porii, exfoliază pielea și 
înlătură excesul de grăsime de 
pe față.
•  Are 4 capete accesorii cu 

forme diferite
•  Funcționează cu baterii

199 lei
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Sănătate&Frumusețe

Zoom Vision
Ochelari flexibili şi rezistenţi cu lentile tip lupă.
•  Pot fi purtaţi peste ochelarii de vedere obișnuiţi, 

lentilele de contact sau ochelarii de soare 
• NU este nevoie de consult medical specializat!
• Nu au dioptrii!
•  Bonus: husa de protecţie

Top Shop Vibrosculpt
Îți tonifiezi silueta în confortul casei 
tale! 
•  Reduce aspectul pielii de coajă de 

portocală 
•  Tonifiază și netezește pielea
•  Ajută la ameliorarea tensiunii din 

organism
•  Îmbunătățește circulația
•  3 bureți de schimb: contra celulitei, 

pentru tonifiere, pentru masaj

Mașină de cusut portabilă 
Top Shop Magic 
Potrivită chiar și pentru începători 
•  Funcționează pe bază de baterii

Tehnologia de 
mărire Zoom 

Vision face totul 
cu 160% mai  
mare şi mai  

clar! 

Cadou

149 lei

129 lei

înainte

după

NOU

•  Puteți coase mătase 
sau dantelă, dar și 
blugi sau piele. 

•  Incluse în pachet:  
2 bobine suplimentare 
de fir, ac suplimentar, 
filet de ac și ax 
extensibil.

249 lei 189 lei
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129 lei

Sac de dormit 
cu glugă
•  Dimensiuni 200x70cm                                
•  Material: poliester

Cremă cu extract de melc 
pentru toate tipurile de ten 
– pachet de 2 creme 
•  reduce ridurile 
•  hidratează şi  

calmează iritaţiile
•  redă elasticitatea  

tenului 
•  curăţă tenul

Preț 2 bucăți

Mâner de 
siguranţă 
•  Ventuză pentru 

prindere 
• Lungime: 29 cm

69 lei

39 lei

59 lei

Costum pentru slăbit 
•  Ideal pentru 

eliminarea toxinelor 
prin transpiraţie şi 
pentru slăbit. 

•  Foloseşte-l regulat 
pentru efecte 
vizibile într-o 
perioadă scurtă de 
timp.

Ciorapi compresivi 
Ideali pentru persoanele 
care stau foarte mult in 
picioare sau la birou.
•  Produc o compresie 

progresivă ce ajută 
la reducerea oboselii 
picioarelor și pastreaza 
suplețea acestora de-a 
lungul întregii zile. 

• Mărime universală.

Uscător  
de păr 
•  Mâner rabatabil, 

cauciucat
• 2 viteze
•  Protecție împotriva 

supraîncălzirii

99 lei198 lei

59 lei

129 lei

-50%

Mai multe comenzi, mai multe lozuri, mai multe cadouri! 
Ai câștigat

Răzuiește aici!aduce
Toamna asta

premii Răzuiești  
și câștigi!
Vezi pagina 3
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Sănătate&Frumusețe

Saltea pentru masaj 
•  4 zone și 5 programe de masaj 
•  Dimensiuni 172x57 cm

-100lei

499 lei

399 lei

Corset magnetic
•  corectează poziția 

spatelui
•  ajustabil cu ajutorul 

bretelelor; 
•  conține  

12 magneți

139 lei

Baston pliabil cu lanternă
•  reglabil pe 5 nivele
•  mâner moale cu LED
•  material: oțel inoxidabil şi plastic.
•  Pliabil până la 30 cm.

129 lei 119 lei

Suport lombar
Ideal pentru persoanele 
care stau mult timp pe 
scaun.

49 lei

Cântar digital cu indici 
corporali
Cântarul măsoară:
•  Greutatea corporală
•  Procentul de grăsime din organism
•  Procentul de apă din organism
•  BMI (Body Mass Index – indice de  

masă corporală)
•  Masa  

musculară  
şi osoasă

•  Caloriile

139 lei

119 lei

Centură neopren
Ajută la eliminarea apei  
în exces.
•  Poți slăbi purtând-o  

zilnic 60 de minute

99 lei

59 lei
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Uscător de păr  
cu 4 accesorii
•  Recomandat pentru uscarea,  

perierea, coafarea şi 
îndreptarea părului.

•  3 nivele de  
temperatură:  
înaltă, medie  
şi scăzută. 

•  Putere:  
800W 

129 lei

299 lei 99 lei

99 lei

149 lei

249 lei

Ceas cu senzori  
de activitate
•  monitorizează: somnul, pașii, caloriile
• înștiințare: apel, SMS, BLUETOOTH
•  capacitate de stocare 15 zile

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

Sacoșă piață  

Sauna facială cu 2 capete
•  Ajută la desfundarea nărilor, deschide 

porii feței. 
•  Controlul aburului  

cu 1/2 două nivele
•  Set complet:  

mască facială +  
Mască nazală + 
corp + cești de 
măsurare.

Placă păr
•  Placă de păr cu placaj ceramic
•  Temperatura maximă: 200°C
•  Putere: 35W

cu cărucior
•  Cadru metalic cu roți 

cauciuc
•  Prevăzut cu buzunar 

dorsal cu fermoar, 
sistem de prindere 
cu snur.

•  Dimensiuni 
83x33.5x26 cm

-50lei

8499 lei

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5
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Pachetul 
include:  
cană 
filtrantă,  
2 rezerve 
B100-5

Cană filtrantă Prestige
Datorită compoziţiei unice a elemen-
telor filtrante oferă o apă cristalină  
fără substanţe nocive. 
•  Capacitate de  

filtrare: 300 litri 
•  Capacitate cană:  

2,8 litri 

Poți achiziționa un set de  
2 rezerve la doar 79 lei 99 lei

Prăjitor pâine 4 felii
•  7 trepte pentru reglarea  

temperaturii
•  Putere:  

1300W

Mașină de mărunţit nucă
•  Material: plastic dur 
•  Răzătoare metalică

6499 lei

Mașină de făcut paste
•  Rolă ajustabilă a lăţimii cu 7 poziţii,  

de până la 15 cm.
•  Dimensiuni:  

21x19.8x15.8 cm
• Greutate: 2.3 kg
• Material: inox.

149 lei

129 lei119 lei

Cuptor electric 25 litri
• Cronometru reglabil cu alarmă sonoră.
•  Termostat pentru reglarea 

temperaturii.
• Dimensiuni 44x36x33 cm
• Putere: 1420 W
• Poți face și iaurt

Accesorii 
incluse:  

grătar 
și tavă 

rotundă.

Mașină manuală 
de tocat carne
Practică, ușor de folosit 
și întreținut, este ideală 
pentru a toca carne, 
legume sau fructe.

139 lei

109 lei

349 lei

319 lei
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109 lei

39 lei 5199 lei

Răzătoare multifuncţională 
Răzătoarea multifuncțională este un 
sistem ingenios, creat pentru prepararea 
salatelor, legumelor, reţetelor cu fructe. 

Aparat de gătit cu abur  
2 nivele 
Legumele gătite la aburi își păstrează 
proprietățile nutritive fiind astfel ideal 
pentru a găti mâncarea celor mici.
•  timer 60 minute cu alarmă 
•  capac şi tăvi  

detașabile 
•  capacitate:  

2.3 litri/nivel

Uscător vase 2 nivele
•  Include: Tăviţă pentru scurgere; suport 

cu 3 compartimente pentru tacâmuri 
•  Dimensiuni:  

27x43x24 cm 

Aparat de mărunţit 
usturoiul
•  20 lame oţel inoxidabil
•  Material: plastic  

rezistent

Râșniţă pentru  
verdeţuri
Mărunțește fin cu o simplă  
răsucire a capătului.
•  Dimensiuni: 7x16cm
•  Lame din inox

49 lei69 lei

Raft plastic  
legume - fructe 
•  Confecționat din 

plastic rezistent
•  Se poate strânge
•  Folosiți câte nivele 

doriți.
•  Dimensiuni:  

30 x 41 x 73 cm

219 lei

189 lei
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Aparat pentru 
popcorn
•  Funcționează  

fără ulei

149 lei

Filtru cafea
•  Capacitate  

0.6 l (4-6 cești)
•  Filtru  

permanent 
•  Funcție  

menținere  
cafea caldă

Feliator blaturi
Ideal pentru a tăia  
blaturile de tort  
sau prăjiturile.

Recipient pentru pudrat
Apeși pe mâner și se cerne conținutul: 
făină, mălai, zahăr etc.

69 lei 5999 lei

Set 3 boluri inox  
cu capac plastic 
•  Capacitate: 700 ml,  

1000 ml, 1500 ml

59 lei

Cratiţă cu interior 
marmorat, 24 cm 
Cratiță din aluminiu, capac din sticlă 
termorezistentă. 
•  Rezistentă până la 400°C
•  Capacitate: aproximativ 4.1 litri.

169 lei

149 lei

139 lei

119 lei



TESTAT
Orice urme de apă rămase în interiorul 

robinetului se datorează testelor realizate 
pentru controlul calității. 

Robinet DIGITAL PRO 
pentru încălzit apa instant

Robinet pentru încălzit  
apa instant

O soluţie simplă și inteligentă 
pentru locuinţele fără 
sisteme de încălzire a apei!
Economisești apă, energie 
electrică și bani!  
Apa se încălzește pe măsură 
ce curge, deci nu vor 
exista pierderi de apă prin 
conductă. 
Putere: 3kW

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

  Siguranță termică îmbunătățită
  Senzori optimizați pentru citirea 

temperaturii
  Protecție la îngheț
  Design optimizat

Robinet înalt pentru 
o utilizare facilă.

Instalare ușoară  
pe orice chiuvetă.

Rotire 360° pentru 
chiuvetele duble.

Robinet 
clasic90% dintre clienţi  

îl recomandă 

  Mâner pentru reglarea temperaturii și 
display digital 

  Timp de răspuns mai rapid pentru apă 
caldă și o temperatură mai stabilă a apei

Proces de 
producție certificat

-80lei

-50lei

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

19999 lei

14999 lei

27999 lei

19999 lei

51037 410 15 28

Cook. Celebrate. Every Day.



52

Bucătărie

www.delimano.ro

DIAMOND COLLECTION
Horia Vîrlan

  Învelișul interior Quantanium cu particule de diamant face 
vasele complet neaderente și rezistente la zgârieturi;

  Particulele de piatră mențin căldura și o transmit gradual, 
oferind preparatelor gustul autentic tradițional; 

  Vasele se pot folosi atât pe aragaz cât și în cuptor;

  Mânerele din oțel inoxidabil nu se încing atunci când 
vasele sunt utilizate pe aragaz;

  Baza de oțel carbon conferă durabilitate vaselor și asigură 
o utilizare îndelungată; 

  Stratul exterior elegant de email cu efect de oglindă 
protejează împotriva substanțelor chimice și previne 
absorbția mirosurilor neplăcute.

Comandă tigaia (24 cm) și 
cratița de sos (14 cm) la 

prețul de numai 149,99 lei!

EDIȚIE 
LIMITATĂ

Creată de un maestru, pentru maestrul din tine! 

DIAMANT  
& 

PIATRĂ

Ofertă 
specială!

14999 lei

25998 lei

Ofertă valabilă până pe 29.09.2019 în limita stocului disponibil

-42%
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Capac  
24, 26, 28cm

de la 5999 lei

Tigaie 24, 28cm Tigaie înaltă 26cm

Cratiță sos 14cm

11999 lei

Oală 5.5, 7 L 

de la 19999 lei

de la 13999 lei

Tavă 40x25cm

19999 lei

Starter set 5 piese
Include: tigaie 24cm; oală 24cm;  
capac 24cm; cratiță 26cm;  
capac 26cm

Cratiță 26cm

17999 lei

-22%

-10% Reducere din prețul întreg la oricare al doilea produs cumpărat din gama Horia Vîrlan 
pentru clienții Club5*. Discountul se aplică la produsul cu prețul cel mai mic.

63995 lei

Full set 11 piese

Include: tigaie 24, 28cm; capac 24, 26, 
28cm; oală 24, 26cm; cratiță 26cm; cratiță 
sos 14cm; tigaie înaltă 26cm; tavă 40x25cm

-24%

157989 lei

1199 lei

499 lei

10
RATE

DOBÂNDĂ

0%

10
RATE

DOBÂNDĂ

0%

158 lei x 10 luni

64 lei x 10 luni

Exemplu de calcul: pentru o valoare totală a creditului de 639,95 lei pe 10 luni: rata anuală a dobânzii (fixă) 0%, comision de analiză dosar 0 lei, comision 
lunar de administrare credit 0 lei, valoarea ratei lunare (pentru rate egale) 63,995 lei, valoarea totală plătibilă 639,95 lei, DAE 0%. Comision lunar de 
administrare card 5 lei/ lună, dacă este cazul. Creditul este acordat de către una dintre instituțiile financiare partenere.

17999 lei
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PESTE 3 MILIOANE
PRODUSE VÂNDUTE

5

4

3

6
7

9

8

1011

14

1
2

12

13

Stone Legend Copperlux PIATRĂ  
ADEVĂRATĂ

& CUPRU

1  Tigaie grill 27x27cm 17999 lei
2  Capac pătrat 27x27cm 6999 lei
3   Tigaie Dry Cooker 26 cm + capac

19999 lei 9999 lei

4   Capac 24 cm cu orificiu pentru  

picurarea condimentelor 59 lei
5  Tigaie 20, 24, 28 cm de la 10999 lei

6  Cratiță sos 16cm 9999 lei

7   Oală Cook`n`Bake 24 cm 199 lei
8   Tavă ovală + capac 259 lei29999 lei

9  Roaster 40x25 cm 16999 lei
10  Cratiță pătrată 27x27cm 199 lei21999 lei

11  Cratiță 24, 26, 28 cm de la 13999 lei

12  Oală 20, 24, 26, 28 cm de la 14999 lei

13  Capac 20, 24, 26, 28 cm de la 4199 lei

17   Tigaie clătite 26 cm  10999 lei

Capac Smart
Transformă orice vas 
CopperLux cu diametrul de  
26 cm într-un dispozitiv de gătit 
la semi-presiune.

14999 lei 99 lei

Ofertă valabilă  
doar în catalog -50lei
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Starter set
• Tigaie 24 cm,  
• Oală 24 cm,  
• Cratiță 26 cm,  
• Tigaie sos 16 cm

Setul  

de bază! 

Seturi Stone Legend CopperLUX! 
Alege-l pe cel potrivit!

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

Perfect pentru 

mesele  

în familie!

Mega set 
• 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

Gătește ca un 

profesionist!

Full set 
•  Tigaie 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

Setul  

complet! ! 

19 produse!

Exemplu de calcul: Pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 1000 lei efectuată la data 
aprobării Liniei de credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 96,65 lei, dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32,27%, 
valoare totală plătibilă 1159,80 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris 
Sucursala București. 

44,33 lei x 12 luni

59,92 lei x 12 luni

83,75 lei x 12 luni

169,93 lei x 12 luni

429 lei56996 lei

-24%

-23%

-29%

-26%

599 lei

859 lei

1799 lei

78295 lei

122490 lei

246081 lei
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1
3

2

4

5

6

6   Mixer cu bol 
rotativ

•  Minirobot de bucătărie 
și mixer de mână;

•  Accesorii  
din oțel  
inoxidabil

2   Ice Cream 
Maker

1  lasă bolul în congelator 
peste noapte

2 pornește aparatul
3  adaugă ingredientele!

5   Yogurt Maker
•  1,4L iaurt delicios în 

doar 6 ore
•  7 borcane de sticlă  

cu capac  
(200 ml)

1  Chopper
•  Capacitate de tocare: 

360 ml
•  Lame din oțel 

inoxidabil 
238 lei 179 lei

3   Fierbător 
electric

•  Capacitate: 1,7L
•  Afișaj digital 

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

219 lei

179 lei

4  Slow Juicer
Sistem de procesare a 
sucului în două etape
•  Viteza redusă permite 

stocarea sucului mai 
mult timp. 

•  Motor puternic  
de 200W

OFERTĂ SPECIALĂ Joy

69 lei

138 lei -50%

629 lei

479 lei

149 lei

119 lei

299 lei

249 lei
-150lei -30lei -50lei
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Joy 7  Hand Blender Set
•  3 în 1: blender, chopper, mixer
•  Vas chopper 500 ml,  

vas blender 700 ml
•  Lame din oțel inoxidabil

9  Storcător de citrice
•  Funcționare silențioasă
•  Capacitate: 800ml

10   Hand  
Blender

•  Mâner ergonomic 
•  Lamă din oțel  

inoxidabil 

8   Mașină de tocat
•  Până la 0,8 kg/minut 
•  Puterea maximă a motorului:1800W  

puterea nominală: 600-800W.

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

-100lei 259 lei

159 lei

149 lei

89 lei

119 lei

89 lei

398 lei

249 lei

-37%

-40% -25%
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Aparat de  
ascuțit  
Extreme 2 în 1
Ascute orice tip de cuţit/foarfece 
sau accesorii electrocasnice  
(de exemplu lamele de la  
chopper).

Drum Grater
•  3 lame interschimbabile  

pentru feliere, răzuire  
sau mărunțire;

•  Taie 3 felii dintr-o  
singură rotație);

cuțit și 
accesoriu 
pentru 
decojire 

Cadou

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 legume,  
orez și altele.

Strecurătoare pliabilă 
Accesoriul perfect pentru: oalele si 
tigăile cu diametrul mai mare de 16 cm și 
pentru Electric Pressure  
Multicooker Pro.

•  Mânere din  
bachelită  
și suport  
din silicon

149 lei

149 lei

79 lei99 lei

119 lei

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;
•  Mânere din silicon.

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

-50lei

-20%

Ofertă valabilă  
doar în catalog

Ofertă valabilă  
doar în catalog

99 lei

379 lei

49 lei

109 lei

-270lei

-50lei
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Cooker Edesia
Aparat compact prevăzut cu o oală de 5.6 L  
în care poți pregăti un pui întreg  
sau 1,8 kg de friptură.

•  Îl poți folosi ca un cuptor,  
un grătar sau ca un aparat  
pentru gătit la aburi.

• Putere: 1.350 W

Robot de bucătărie
 •  mișcările inteligente circulare  

asigură acoperirea 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

protecție 
antistropire

Exemplu de calcul: pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 1099 lei efectuată la data aprobării 
Liniei de credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 105,76 lei,  dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32,27%, valoare totală 
plătibilă 1269,12 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala București. 

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

Cadou

-150lei

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

-200lei

105,76 lei x 12 luni1099 lei899 lei

949 lei

1099 lei

799 lei
92 lei x 12 luni
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Friteuză cu aer cald 
Datorită tehnologiei inovative cu aer 
cald circulant, cu friteuza Delimano 
te poți bucura de mâncarea ta prăjită 
preferată fără a folosi ulei sau grăsimi. 
•  Capacitate: coș 2.5L, în care  

poți pregăti 700g cartofi prăjiți  
sau 500g carne

•  Oprire automată

Coace Frige Prăjește

-250lei 399 lei

599 lei

349 lei

RULOURI DE PORC

I N G R E D I E N T E

•   900 g de muşchi porc, bucăţi (dacă nu vă place carnea de 
porc, puteţi folosi carne de pui, bucăţi)

•   550 g de mozzarella bucăţi, fără grăsime

•   10 tortilla mici

•   1 lămâie verde, stoarsă

•   spray cu ulei de gătit

•   sos pentru servit (opţional)

•   smântână (opţional)

P R E P A R A R E
Preîncălziţi aparatul Air Fryer la 
190°C.

Presăraţi sucul de lămâie peste 
carnea de porc şi amestecaţi încet.

Puneţi pe rând cele 5 tortilla la 
cuptorul cu microunde, apoi  
acoperiţi-le cu un prosop de hârtie 
timp de 10 sec, pentru a le înmuia.

Adăugaţi 90 g de carne de porc şi 60 
g de brânză în tortilla. Rulaţi uşor dar 
ferm tortilla şi puneţi-le într-o cratiţă 
cu foaie de copt unsă. Pulverizaţi un 
strat uniform de spray de gătit peste 
tortilla.

Puneţi-le la Air Fryer timp de 7-10 min, 
până când sunt aurii, răsucindu-le la 
jumătatea timpului de gătire. Serviţi-
le cu sos şi smântână, decoraţi-le cu 
verdeaţă, după gust.

C A R N EA P E R I T I V
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DOAR

Multipractic 7în1
Un singur produs, multiple întrebuințări: 
pregătește creme și aluaturi, răzuiește și feliază 
rapid alimentele.

•  Putere: 500W – care se adaptează în funcție de 
modul de utilizare (răzuire, aluat, creme). 

• Până la 17.000RPM
• 2 setări de viteză + funcție pulse
• Recipient 1.5l
• Sistem dublu de blocare

Setul include: chopper, accesoriu aluat și accesoriu pentru 
creme, 2 discuri pentru răzuire și feliere

Toacă și 
mărunțește

Frământă  
și mixează 

Amestecă,  
bate creme

Răzuiește

Feliază

Storcător 
citrice 

Gift

Întreabă  
agenții de  
Blenderul cu filtru  
pentru Multipractic 
7în1.

Ofertă valabilă până pe 15.09.2019, în limita stocului disponibil. 

299 lei

479 lei -180leiPÂNĂ LA

RPM
17.000

9990 lei

-15%
LA TOATE  
SALTELELE

Vezi pagina 5
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Chef Vertical BBQ
Include şapte beţe pentru frigărui din  
oţel inoxidabil care se pot folosi pentru  
prepararea kebabului, 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 

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

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

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
•  Funcţie de programare
•  Putere: 1000 W.

Electric Pressure Multicooker Pro 5,5l

Exemplu de calcul: pentru o tranzacție în rate fixe din Linia de Credit cu card de credit atașat în valoare de 599 lei efectuată la data aprobării 
Liniei de credit și rambursată în 12 luni, rata lunară fixă este de 59,92 lei,  dobândă fixă aplicată la sold este 18%, DAE 32,27%, valoare totală 
plătibilă 719,04 lei. Comision de administrare card: 5 lei pe lună. Credit oferit de BNP Paribas Personal Finance S.A. Paris Sucursala București. 

-70lei

59,92 lei x 12 luni
599 lei

529 lei

279 lei 199 lei
-80lei
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Nutribullet 5 piese
Eliberează cei mai importanţi 
nutrienţi din alimente!

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

Nutribullet 12 piese
Primul pas către  
un stil de viaţă  
sănătos!

-100lei

-150lei

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

-150lei-70lei

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

Setul include: bază motor, lamă 
extracţie, lamă măcinat, cană 
700 ml, cană 500ml + garnitură 
detașabilă cu mâner, cană 500ml 
cu mâner+garnitură detașabilă, 
2 capace resigilabile, manual 
și carte de reţete în română și 
broșură

Setul include: bază motor, lamă extracţie, cană 900 ml, 
cană 500ml + garnitură detașabilă cu mâner, capac 
special pentru băut, capac resigilabil, manual și carte 
de reţete în română și broșură

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

1700 W900 W 30.000
ROTAŢII PE MINUT

600 W

20.000
ROTAŢII PE MINUT

25.000
ROTAŢII PE MINUT

600 W

20.000
ROTAŢII PE MINUT

• Cea mai ușoară și 
plăcută cale de a-ți 

detoxifia organismul; 
• Descompune și macină 
alimentele în totalitate,  
în doar câteva secunde.

GARANȚIA 
EXTINSĂ

Întreabă de

299 lei

349 lei

399 lei

499 lei

699 lei

629 lei

1099 lei

949 lei



www.top-shop.ro

1+1
GRATIS

Aparat compact de
feliere și mărunțire! 

Taie legumele de până la 
zece ori mai rapid, dintr-o
singură mișcare.

Nicer Dicer Quick

Lame de tăiere 
interschimbabile

Ofertă disponibilă în perioada 19.02-8.04.2018, 
în limita stocului disponibil

037 410 15 28 www.top-shop.ro În magazinele  
Top Shop și Dormeo

Ieşi în câştig la cumpărături!

Shark

149 lei

199 lei

-50lei


