
Trauki
melni, akmens masas,   
krūze, tilp. 400 ml - 2,50 €, 
deserta šķīvis, ø 21 cm - 4 €, 
lēzenais šķīvis, ø 27 cm - 5 € 
vai balti ar zelta apmalīti, 
krūze, tilp. 400 ml - 2,50 €, 
deserta šķīvis, ø 19 cm - 3 €, 
lēzenais šķīvis, ø 26 cm - 5 €2 50 

 no

€

Ziemassvētku
veikals

Piedāvājumi spēkā no 24.11.2022. līdz 30.11.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



4 € 5 €

7 € Liela salātu bļoda 
akmens masas, 
ø 19 cm

4 €

2 50 €

Bļodiņa 
akmens masas, 
14,7 cm, tilp. 870 ml Šķīvis 

akmens masas, 
ø 27 cm

Deserta šķīvis 
ø 21 cm

7 € Ovāls trauks 
akmens masas, 
izmērs: 21 x 30 cm

Krūze 
akmens masas, 
tilp. 400 ml

piedāvājumi spēkā no 24.11.2022. līdz 30.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



6 €

3 € 2 50 €

Dziļais šķīvis
ar zelta krāsas apmalīti, 
ø 14 cm

Salātu bļoda 
ar zelta krāsas apmalīti, 
ø 21 cm

Krūze 
ar zelta krāsas apmalīti, 
tilp. 400 ml

9 € Servēšanas šķīvis 
sekls, ar zelta krāsas apmalīti, 
izmērs: 30 x 21 cm3 €

 no

Šķīvis
ar zelta  
krāsas apmalīti, 
deserta šķīvis, 
ø 19 cm - 3 € 
vai seklais šķīvis, 
ø 26 cm - 5 €

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



30 €
Galda piederumu  

komplekts
4 personām, ietilpst: 

4 karotes, 4 naži,  
4 dakšiņas un 4 tējkarotes, 

nerūsējošā tērauda

 

piedāvājumi spēkā no 24.11.2022. līdz 30.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 50 €

4 50 €

10 €

Šerpas  
vilnas pleds 

divpusējs, 
ar reljefu rakstu vienā pusē, 

izmērs: 130 x 170 cm

Spilvena pārvalks
ar reljefu rakstu vienā pusē, 
Izmērs: 45 x 45 cm

6 €
Mājas aromātu  

komplekts* 
aromāta izkliedētājs,  

tilp. 100 ml, 2 sveces, kociņi, 
dāvanu kārbā, 

pieejami dažādi aromāti

Aromatizētu sveču komplekts, 3 gab.
stikla traukā, dāvanu kārbā, 
pieejamie aromāti: karameļu un šokolādes 
vai kafijas un kļavu sīrupa

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

TOP!

      

pieejams  
arī:    

  

pieejams  
arī:

    
  pieejams  

arī:

    
  

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 

SH025 162889 TESTEX



5 €
Eglītes rotājumu  
komplekts, 4 gab.
stikla, caurspīdīgi, 
ar zelta vai sudraba krāsas rakstu, ø 8 cm

1 30 €

2 50 €
Eglītes rotājumu  

komplekts, 12 gab. 
komplektā dažādu  

dizainu un krāsu  
rotājumi, ø 5,5 cm

Piekarināma  
zvaigzne  

izmērs: 14 x 14 cm

pieejami  
arī:

piedāvājumi spēkā no 24.11.2022. līdz 30.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

6 €

2 €

4 €

4 €

1 80 €

LED rotājums
stikla eņģelis, 
caurspīdīgs,  
augstums 16 cm, 
komplektā  
iekļautas baterijas

LED eglītes  
rotājums 

stikla, caurspīdīgs, 
ar cilpiņu, 

ø 9,5 cm, augstums 11 cm, 
komplektā iekļautas baterijas

Eglīte 
mirdzoša, 
uz koka pamatnes,  
augstums 24 cm

Dekoratīvs  
briedis 

caurspīdīgs, 
pieejami 2 modeļi, 

izmērs: 16 x 4 x 20 cm 
vai 10 x 4 x 18 cm

Keramikas rotājums
brieža galva, zelta,  
sudraba vai pērļu krāsā,  
augstums 15 cm

6 €
Galda celiņš 

ar spīdumiem, 
izmērs: 

35 x 180 cm

pieejama  
arī:

   
pieejams  

arī:

   

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



              

15 €

15 €

11 €
10 €

"Sugarfree"  
naktskrekls* 

satīna, ar plecu lencītēm,  
ar apdruku, izmēri: S–XXL

"Sugarfree" komplekts 
miega maska ar apdruku, 2 matu gumijas  

ar apdruku un spilvena pārvalks, vienkrāsas  

“Sugarfree” pidžama* 
satīna, ar kontrastējošas  
krāsas šuvēm un apdruku,  
komplektā: pogājams tops  
ar kabatu un šorti  
ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā, 
izmēri: S–XL

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

“Sugarfree”
satīna  
kimono
ar jostu,  
izmēri: S/M, L/XL



              

4 €

15 €

"Sugarfree"  
miega maska 
ar apdruku, 
universāla izmēra

"Sugarfree" pidžama* 
satīna, ar kontrastējošas  
krāsas šuvēm un apdruku, 
pogājams krekls ar kabatu  
un šorti ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā,
izmēri: S-XL

Krūšturis vai biksītes
satīna krūšturis, piemērots apģērbiem  

ar dziļu kakla izgriezumu, ar regulējamām  
plecu lencītēm, izmēri:  

70B, 75A–75D, 80B–80D, 85C, 90C, – 9 €
vai satīna biksītes ar augsto  

vidukli, izmēri: S–XXL, – 6 €

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

6 €
 no



12 €

12 €

17 €

15 € "Sugarfree" kleita 
meitenēm, divkārtu, tilla, ar oderi,  
savilkumu un ielocēm jostasvietā,  
ar apdruku, izmēri: 134–170 cm

4 €

2 50 €

"Sugarfree" soma 
ar 2 rokturiem ar metāla stiprinājumiem,  
rāvējslēdzēju un “Sugarfree” logo

"Sugarfree"  
matu stīpiņa

sievietēm, ar apdruku,  
universāla izmēra

"Sugarfree"  
matu stīpiņa 

bērniem,  
ar sasietu lentīti,  

universāla izmēra

"Sugarfree" kleita 
velūra, sievietēm, ar V veida kakla izgriezumu,  

savilkumu un ielocēm jostasvietā  
un izšūtu rakstu, izmēri: 36–44

"Sugarfree" kleita 
meitenēm, divkārtu, tilla,  

ar oderi, savilkumu  
un ielocēm jostasvietā,  

ar apdruku, izmēri: 104–134 cm



9 €

5 €

7 € 5 €

3 €

2 50 €

4 50 €

Jaka ar kapuci
velūra, meitenēm,  
ar rāvējslēdzēju un 
priekšējām kabatām,  
vienkrāsas,  
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
zēniem, 
ar "Simpsons"  
Ziemassvētku  
motīvu, izmēri: 
134–170 cm

T krekls  
ar garām  
piedurknēm, 
100% kokvilna
meitenēm, ar volānu  
apakšmalā un  
Ziemassvētku  
apdruku, izmēri: 
104–134 cm

Treniņbikses 
velūra, meitenēm,  
ar platām bikšu  
starām un sasienamu  
aukliņu jostasvietā, 
vienkrāsas,  
izmēri: 134–170 cm

Legingi 
meitenēm,  
ar rūtainu  
apdruku, 
izmēri:  
104–134 cm

Krekls vai  
treniņbikses,

100% kokvilna
zēniem, krekls ar Ziemassvētku  

apdruku vai bikses  
ar sasienamu aukliņu 

 jostasvietā un uzrakstiem  
uz kabatām, 

izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām  
piedurknēm, 

100% kokvilna 
zēniem, 

ar Ziemassvētku  
apdruku, izmēri: 

104–134 cm

pieejams  
arī:

   

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



7 €

7 €

7 €

12 €

10 €

Blūze* 
ar augsto apkakli, 
savilkumu piedurkņu  
galos un metāliskiem  
diegiem, 
izmēri: S–XXL

Legingi
velūra, ar vieglu mirdzumu, 

vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Pusgari svārki,  
100% viskoze 
paplatināti, 
ar gumiju jostasvietā 
un kabatām, rūtaini,  
izmēri: S–XXL

Blūze*
brīva piegriezuma, 

ar spogulīšu  
efekta rakstu, 
izmēri: S–XXL

Kleita,  
100% viskoze
ar V veida kakla  
izgriezumu un 2 volāniem, 
pogājama, rūtaina,  
izmēri: 36–44

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



10 €

10 €

6 €

3 €

3 €

6 €
Krūšturis

ar stiepli, regulējamām plecu lencītēm  
un izšūtiem ziediem, izmēri:   

75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Biksītes
satīna,  
vienkrāsas, 
izmēri: S–XXL

Krūšturis 
satīna, ar stiepli, regulējamām plecu lencītēm, vienkrāsas,  
izmēri: 75A–75D, 80B–80D, 85C–85D

Bodijs
mežģīņu, ar polsterētām  

krūšu bļodiņām, 
izmēri: S–XL

Bodijs
satīna, ar mežģīnēm, 
polsterētām krūšu bļodiņām  
un savilkumu jostasvietā,   
izmēri: S–XL

Biksītes
ar izšūtiem ziediem,

izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



7 €

15 €

9 €

12 €

7 €
 no

Pidžama, 100% kokvilna 
zēniem, tops ar Ziemassvētku  

rakstu un rūtainas flaneļa bikses, 
izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 100% kokvilna 
meitenēm, tops ar Ziemassvētku  
rakstu un rūtainas flaneļa bikses, 
izmēri: 92–128 cm – 7 €  
vai 134–164 cm – 9 €

Pidžama, 100% kokvilna
zēniem, tops ar Ziemassvētku  
rakstu un rūtainas flaneļa bikses, 
izmēri: 134–164 cm

Pidžama, 100% kokvilna
vīriešiem, tops ar Ziemassvētku rakstu  
un rūtainas flaneļa bikses, 
izmēri: M–XXL cm

Pidžama, 100% kokvilna 
sievietēm, flaneļa, rūtaina, krekls  

ar apkaklīti un kabatu, pogājams,  
un bikses ar sasienamu aukliņu  

jostasvietā, izmēri: S–XL

piedāvājumi spēkā no 24.11.2022. līdz 30.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



6 €

12 €

11 €

11 €

7 €

6 €
 no

Pidžama, 
100% kokvilna 

zēniem, ar Ziemassvētku  
apdruku, izmēri: 92–128 cm

Halāts  
sievietēm, ar kabatām,  
jostu un Ziemassvētku  

apdruku, izmēri: S/M, L/XL

Pidžama, 
100% kokvilna 

vīriešiem, ar Ziemassvētku  
apdruku, izmēri: M–XXL

Pidžama,100% kokvilna
sievietēm, ar sasienamu  
apakšmalu un Ziemassvētku  
apdruku, izmēri: S–XXL

Pidžama, 100% kokvilna
meitenēm, ar Ziemassvētku apdruku, 
92–128 cm – 6 €  
vai 134–176 cm – 7 €

Pidžama, 
100% kokvilna
zēniem, ar Ziemassvētku  
apdruku,  
izmēri: 134–164 cm

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



12 €

9 €

12 €

15 €

7 €
“Peppa Pig”  

mīkstā rotaļlieta 
“Peppa Pig” vai “George” 

Ziemassvētku apģērbā, 
augstums 50 cm

Mīkstā rotaļlieta–ziemeļbriedis  
ar sudraba zvaigznītēm, garums apm. 40 cm

No plastilīna veidojama eglīte 
komplektā: 4 krāsu plastilīns, 
plastmasas eglītes karkass, 
eglītes rotājumu veidnes, 4 veidnītes

Koka vilcieniņš,  
19 elementi 

ar Ziemassvētku motīviem, 
komplektā: vilcieniņš,  
būvējamas sliedes un  

stāvoši elementi, 
bērniem no 2 gadu vecuma

“Moya Mia”  
Adventes kalendārs 
ar lelli un 24 lodziņiem  
ar paslēptiem pārsteigumiem


