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APVALUS KEPIMO INDAS "RUSTICA"

Modelis:
786314

Kaina:

11,23
EUR

Apvalus kepi indas "Rustica"Matmenys 250x(H)70

APVALUS KEPIMO INDAS "RUSTICA" 100x(H)50

Apvalus kepi incas "Rustica"Matmenys 100x(H)50 Modelis:
786307

Kaina:

2,03
EUR

Balta gili porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 28
cm

Modelis:
XE100BNC28CK

Kaina:

14,20
EUR

Balta gili porcelianinė lėkštė, 28 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria d...

Balta kvadratinė lėkštė Luminarc CARINE, 19.5 cm

Kvadratinė 19,5 cm baltos spalvos lėkštė iš Luminarc
CARINE serijos. Kuri spalva Jums patinka labiau -
juoda ar balta? O gal norite derinti jas kartu? CARINE
lėkštės - tai tinkamas pasirinkimas tiems, kurie nori,
kad Jų stalas būtų įdomus ir stilingas. Visos CARINE
lėkštės gaminamos iš grūdinto stiklo todėl yra
patvarios ir ilgaamžiškos. CARI...

Modelis:
L4454

Kaina:

2,11
EUR
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Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 15 x 14 cm

Modelis:
XMOV19KR

Kaina:

5,30
EUR

Balta porcelianinė kvadratinė lėkštė, 15 x 14 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos.Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto...

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 22 x 20 cm

Balta porcelianinė kvadratinė lėkštė, 22 x 20 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina j...

Modelis:
XMOV28KR

Kaina:

8,50
EUR

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 27 x 25 cm

Modelis:
XMOV34KR

Kaina:

11,90
EUR

Balta porcelianinė kvadratinė lėkštė, 27 x 25 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina j...

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 32 x 30 cm

Balta porcelianinė kvadratinė lėkštė, 31 x 30 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina j...

Modelis:
XMOV41KR

Kaina:

26,40
EUR
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Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Retro", 34 cm

Modelis:
XE100MOV34KR

Kaina:

19,90
EUR

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė, 34 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesug...

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė BONNA
"Retro", 41 cm

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė, 41 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesug...

Modelis:
XE100MOV41KR

Kaina:

30,20
EUR

Balta kvadratinė porcelianinė lėkštė sriubai
BONNA "Moove", 23 cm

Modelis:
XMOV23CK

Kaina:

14,20
EUR

Balta porcelianinė kvadratinė lėkštė sriubai, 19 x 17
cm dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas
BONNA gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano
indus. Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas užt...

Balta lėkštė ,,Arcoroc" RESTAURANT, 15.5 cm

Balta grūdinto OPAL stiklo lėkštė ,,Arcoroc"
RESTAURANT. Suteikite savo serviruojama stalui
stulbinančią išvaizdą su ,,Arcoroc" RESTAURANT
serijos indais. Opal tai labai tvirtas grūdintas stiklas -
iki 3 kartų tvirtesnis smūgiams ir įbrėžimams už kitus
grūdinto stiklo indus. Opal indai pasižymi dideliu
atsparumu temperatūr...

Modelis:
22506

Kaina:

2,49
EUR
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Balta lėkštė ,,Arcoroc" RESTAURANT, 19.5 cm

Modelis:
22530

Kaina:

3,16
EUR

Balta grūdinto OPAL stiklo lėkštė ,,Arcoroc"
RESTAURANT. Suteikite savo serviruojama stalui
stulbinančią išvaizdą su ,,Arcoroc" RESTAURANT
serijos indais. Opal tai labai tvirtas grūdintas stiklas -
iki 3 kartų tvirtesnis smūgiams ir įbrėžimams už kitus
grūdinto stiklo indus. Opal indai pasižymi dideliu
atsparumu temperatūr...

Balta lėkštė ,,Arcoroc" RESTAURANT, 23.5 cm

Balta grūdinto OPAL stiklo lėkštė ,,Arcoroc"
RESTAURANT. Suteikite savo serviruojama stalui
stulbinančią išvaizdą su ,,Arcoroc" RESTAURANT
serijos indais. Opal tai labai tvirtas grūdintas stiklas -
iki 3 kartų tvirtesnis smūgiams ir įbrėžimams už kitus
grūdinto stiklo indus. Opal indai pasižymi dideliu
atsparumu temperatūr...

Modelis:
22522

Kaina:

4,05
EUR

Balta lėkštė Chef & Sommelier MOON, 31 cm

Modelis:
S1110

Kaina:

22,50
EUR

Balta lėkštė Chef & Sommelier MOON.Nepretenzingo
dizaino plačių kraštų lėkštė Chef & Sommelier MOON
puikiai tinka reprezentatyviam steiko, vištienos
kepsniui arba salotoms patiekti.Visi Chef & Sommelier
MOON serijos indai pagaminti iš tvirto MAXIMA
porceliano. MAXIMA porcelianas yra du kartus
tvirtesnis už kitus tokio storio indus. Indų didesnis
atsparumas įbrėžimams ir sutrenkimams užti...

Balta ovali lėkštė ,,Arcoroc" RESTAURANT, 29 cm

Balta grūdinto OPAL stiklo ovali lėkštė ,,Arcoroc"
RESTAURANT. Suteikite savo serviruojama stalui
stulbinančią išvaizdą su ,,Arcoroc" RESTAURANT
serijos indais. Opal tai labai tvirtas grūdintas stiklas -
iki 3 kartų tvirtesnis smūgiams ir įbrėžimams už kitus
grūdinto stiklo indus. Opal indai pasižymi dideliu
atsparumu temp...

Modelis:
25251

Kaina:

5,65
EUR
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Balta ovali porcelianinė lėkštė Arcoroc
TERRASTONE, 29 cm

Modelis:
L6282

Kaina:

17,85
EUR

Balta ovali porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc"
TERRASTONE. Suteikite savo serviruojamam stalui
gamtoje randama natūralių spalvų ir formų grožį su
,,Arcoroc" TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE
serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra
gerokais tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
dide...

Balta ovali porcelianinė lėkštė BONNA "Moove", 31
cm

Balta porcelianinė ovali lėkštė, 31 cm skersmens, iš
BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higie...

Modelis:
XMOV31OV

Kaina:

13,20
EUR

Balta ovali porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 24
cm

Modelis:
XE100GRM24OKY

Kaina:

11,80
EUR

Balta ovali porcelianinė lėkštė, 24 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria
drėgmės, kas užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukšt...

Balta ovali porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 29
cm

Balta ovali porcelianinė lėkštė, 29 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria ...

Modelis:
XE100GRM29OKY

Kaina:

16,90
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė Arcoroc TERRASTONE,
16.5 cm

Modelis:
L6275

Kaina:

5,59
EUR

Balta porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" TERRASTONE.
Suteikite savo serviruojamam stalui gamtoje randama
natūralių spalvų ir formų grožį su ,,Arcoroc"
TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE serijos indai
pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra gerokais
tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės paviršius
padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų didesnį
a...

Balta porcelianinė lėkštė Arcoroc TERRASTONE,
22.5 cm

Balta porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" TERRASTONE.
Suteikite savo serviruojamam stalui gamtoje randama
natūralių spalvų ir formų grožį su ,,Arcoroc"
TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE serijos indai
pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra gerokais
tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės paviršius
padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų didesnį
a...

Modelis:
L6276

Kaina:

12,85
EUR

Balta porcelianinė lėkštė Arcoroc TERRASTONE, 28
cm

Modelis:
L6277

Kaina:

14,65
EUR

Balta porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" TERRASTONE.
Suteikite savo serviruojamam stalui gamtoje randama
natūralių spalvų ir formų grožį su ,,Arcoroc"
TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE serijos indai
pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra gerokais
tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės paviršius
padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų didesnį
a...

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Gourmet", 21
cm

Balta porcelianinė lėkšte, 21 cm skersmens, iš BONNA
"Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieni&s...

Modelis:
XGRM21DZ

Kaina:

3,70
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Gourmet", 27
cm

Modelis:
XGRM27DZ

Kaina:

5,30
EUR

Balta porcelianinė lėkštė, 27 cm skersmens, iš BONNA
"Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieni&s...

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Gourmet", 30
cm

Balta porcelianinė lėkštė, 30 cm skersmens, iš BONNA
"Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieni&s...

Modelis:
XGRM30DZ

Kaina:

7,90
EUR

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 21 cm

Modelis:
XE100GRM21DZ

Kaina:

5,50
EUR

Balta pranbamgi porcelianinė lėkštė, 21 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesuge...

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 25 cm

Balta pranbamgi porcelianinė lėkštė, 25 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesuge...

Modelis:
XE100GRM25DZ

Kaina:

6,90
EUR

K
ATALO

G
AS   Stalo indai



9

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 27 cm

Modelis:
XE100GRM27DZ

Kaina:

7,40
EUR

Balta pranbamgi porcelianinė lėkštė, 27 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria
drėgmės, kas užtikrina jų higieniškumą.Dėka a...

Balta porcelianinė lėkštė BONNA "Retro", 30 cm

Balta pranbamgi porcelianinė lėkštė, 30 cm
skersmens, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesuge...

Modelis:
XE100GRM30DZ

Kaina:

9,90
EUR

Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
DIVINITY, 28.5 cm

Modelis:
S2502

Kaina:

10,90
EUR

Išskirtinio dizaino baltos spalvos porcelianinė lėkštė
karštam patiekalui Chef & Sommelier DIVINITY.Chef &
Sommelier DIVINITY serijos indai sukurti taip, kad
pažadintų Jūsų vaizduotę ir leistų patiekti pagamintą
maistą skoningai ir originaliai.Išskirtinės Chef &
Sommelier DIVINITY serijos indų formos neliks
nepastebėtos Jūsų klientų ir tikrai bus įvertintos
teigiamai.Visi Chef & Sommeli...

Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
DIVINITY, 31 cm

Išskirtinio dizaino baltos spalvos porcelianinė lėkštė
Chef & Sommelier DIVINITY.Chef & Sommelier
DIVINITY serijos indai sukurti taip, kad pažadintų Jūsų
vaizduotę ir leistų patiekti pagamintą maistą
skoningai ir originaliai.Išskirtinės Chef & Sommelier
DIVINITY serijos indų formos neliks nepastebėtos Jūsų
klientų ir tikrai bus įvertintos teigiamai.Visi Chef &
Sommelier DIVINITY serijos...

Modelis:
S0810

Kaina:

26,50
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
WATER PEARL, 17.5 cm

Modelis:
S2706

Kaina:

7,80
EUR

Balta porcelianinė lėkštė, 17.5 cm skersmens, iš
prancūzų gamintojo "Chef & Sommelier" WATER
PEARL serijos.Indų serija WATER PEARL įkvėpta
gamtos, šios serijos indų kraštai dekoruoti lašelių
relijefiniais ornamentais.Indų serija WATER PEARL
puikiai tiks restoranams kurie ieško skoningo
išskirtinumo.Lėkštės WATER PEARL
charakteristikosPagaminta iš porceliano.Pagaminta
Prancūzijoje.Galima ...

Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
WATER PEARL, 25.5 cm

Balta porcelianinė lėkštė iš prancūzų gamintojo "Chef
& Sommelier" WATER PEARL serijos.Indų serija
WATER PEARL įkvėpta gamtos, šios serijos indų
kraštai dekoruoti lašelių relijefiniais ornamentais.Indų
serija WATER PEARL puikiai tiks restoranams, kurie
ieško skoningo išskirtinumo.Lėkštės "Chef &
Sommelier" WATER PEARL charakteristikosPagaminta
iš porceliano.Pagaminta Prancūzijoje.Galima ...

Modelis:
S2703

Kaina:

16,40
EUR

Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
WATER PEARL, 28.5 cm

Modelis:
S2702

Kaina:

16,40
EUR

Balta porcelianinė lėkštė iš prancūzų gamintojo "Chef
& Sommelier" WATER PEARL serijos.Indų serija
WATER PEARL įkvėpta gamtos, šios serijos indų
kraštai dekoruoti lašelių relijefiniais ornamentais.Indų
serija WATER PEARL puikiai tiks restoranams, kurie
ieško skoningo išskirtinumo.Lėkštės "Chef &
Sommelier" WATER PEARL charakteristikosPagaminta
iš porceliano.Pagaminta Prancūzijoje.Galima ...

Balta porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier
WATER PEARL, 32 cm

Balta porcelianinė lėkštė iš prancūzų gamintojo "Chef
& Sommelier" WATER PEARL serijos. Indų serija
WATER PEARL įkvėpta gamtos, šios serijos indų
kraštai dekoruoti lašelių relijefiniais ornamentais. Indų
serija WATER PEARL puikiai tiks restoranams kurie
ieško skoningo išskirtinumo. Lėkštės WATER PEARL
charakteristikos Pagaminta ...

Modelis:
S2701

Kaina:

27,90
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė duonai TUDOR , 15 cm

Modelis:
TU2206

Kaina:

2,00
EUR

Balta 15 cm skersmens porcelianinė lėkštė duonai
TUDOR ,,Julia". Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin
aukštos kokybės porceliano. Aukšta porceliano
kokybė užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą
irsavitą garsą kai lengvai suduodate per indą - tai
būdinga tik aukštos kokybės porcelianui. TUDOR
porceliano indai gaminami pagal unikalią formulę,
naudoja...

Balta porcelianinė lėkštė po puodeliu TUDOR , 14
cm

Balta porcelianinė lėkštutė po puodeliu TUDOR.Indai
TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės
porceliano. Aukšta porceliano kokybė užtikrina
TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą garsą kai
lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos
kokybės porcelianui.TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliuminio junginius, taip išgaunant indų iš...

Modelis:
TU2358

Kaina:

2,00
EUR

Balta porcelianinė lėkštė sriubai BONNA "Retro",
23 cm

Modelis:
XE100MOV23CK

Kaina:

12,20
EUR

Balta porcelianinė lėkštė sriubai, 23 cm skersmens,
su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeri...

Balta porcelianinė lėkštė sriubai Chef &
Sommelier DIVINITY, 31 cm

Išskirtinio dizaino baltos spalvos porcelianinė lėkštė
sriubai Chef & Sommelier DIVINITY.Chef & Sommelier
DIVINITY serijos indai sukurti taip, kad pažadintų Jūsų
vaizduotę ir leistų patiekti pagamintą maistą
skoningai ir originaliai.Išskirtinės Chef & Sommelier
DIVINITY serijos indų formos neliks nepastebėtos Jūsų
klientų ir tikrai bus įvertintos teigiamai.Visi Chef &
Sommelier DIVINITY...

Modelis:
S0813

Kaina:

33,20
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė sriubai Chef &
Sommelier SAVOR 300 ml, 31 cm

Modelis:
S0710

Kaina:

25,80
EUR

Balta lėkštė sriubai su plačiais kraštais Chef &
Sommelier SAVOR.Išskirtinių apvalių formų lėkštė su
plačiais kraštais. Sukurs puikų foną, leisianti Jums
skoningai patiekti pačius gurmaniškiausius
patiekalus.Visi Chef & Sommelier SAVOR serijos indai
pagaminti iš tvirto MAXIMA porceliano. MAXIMA
porcelianas yra du kartus tvirtesnis už kitus tokio
storio indus. Indų didesnis atsparumas įbr...

Balta porcelianinė lėkštė sriubai TUDOR , 22.5 cm

Balta porcelianinė lėkštė sriubai TUDOR ,,Julia".Indai
TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės
porceliano. Aukšta porceliano kokybė užtikrina
TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą garsą kai
lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos
kokybės porcelianui.TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliuminio junginius, taip išgaunant indų...

Modelis:
TU2127

Kaina:

5,50
EUR

Balta porcelianinė lėkštė TUDOR , 20 cm

Modelis:
TU2206-2

Kaina:

3,20
EUR

Balta 20 cm skersmens porcelianinė lėkštė TUDOR
,,Julia". Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos
kokybės porceliano. Aukšta porceliano kokybė
užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą
garsą kai lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik
aukštos kokybės porcelianui. TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magn...

Balta porcelianinė lėkštė TUDOR , 26 cm

Balta 26 cm skersmens porcelianinė lėkštė TUDOR
,,Julia". Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos
kokybės porceliano. Aukšta porceliano kokybė
užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą
garsą kai lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik
aukštos kokybės porcelianui. TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magn...

Modelis:
TU2206-4

Kaina:

5,60
EUR
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Balta porcelianinė lėkštė TUDOR , 28 cm

Modelis:
TU2206-5

Kaina:

6,40
EUR

Balta 28 cm skersmens porcelianinė lėkštė TUDOR
,,Julia".Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos
kokybės porceliano. Aukšta porceliano kokybė
užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą
garsą kai lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik
aukštos kokybės porcelianui.TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliuminio junginius, taip išgaun...

Balta porcelianinė lėkštė TUDOR , 31 cm

Balta 31 cm skersmens porcelianinė lėkštė TUDOR
,,Julia". Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos
kokybės porceliano. Aukšta porceliano kokybė
užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą
garsą kai lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik
aukštos kokybės porcelianui. TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magn...

Modelis:
TU2206-6

Kaina:

9,00
EUR

Balta porcelianinė ovali lėkštė BONNA "Gourmet",
24 cm

Modelis:
XGRM24OKY

Kaina:

8,30
EUR

Balta porcelianinė ovali lėkštė, 24 cm plotis, iš BONNA
"Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higie...

Balta porcelianinė ovali lėkštė BONNA "Gourmet",
29 cm

Balta porcelianinė ovali lėkštė, 29 cm plotis, iš BONNA
"Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higie...

Modelis:
XGRM29OKY

Kaina:

11,30
EUR
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Balta porcelianinė ovali lėkštė BONNA "Retro", 31
cm

Modelis:
XE100MOV31OV

Kaina:

17,50
EUR

Balta porcelianinė ovali lėkštė, 31 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria ...

Balta porcelianinė ovali lėkštė TUDOR , 20 cm

Balta porcelianinė ovali lėkštė TUDOR ,,Julia".Indai
TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės
porceliano. Aukšta porceliano kokybė užtikrina
TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą garsą kai
lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos
kokybės porcelianui.TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliuminio junginius, taip išgaunant indų i...

Modelis:
TU2368-1

Kaina:

3,00
EUR

Balta porcelianinė ovali lėkštė TUDOR , 28 cm

Modelis:
TU2368

Kaina:

6,70
EUR

Balta ovali porcelianinė lėkštė TUDOR ,,Julia". Indai
TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės
porceliano. Aukšta porceliano kokybė užtikrina
TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą garsą kai
lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos
kokybės porcelianui. TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliu...

Balta porcelianinė salotinė BONNA "Gourmet", 16
cm

Balta porcelianinė lėkštutė po sultinine, 16 cm plotis,
iš BONNA "Gourmet" serijos.Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės tvir...

Modelis:
XGRM16KS

Kaina:

4,50
EUR
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Balta porcelianinė salotinė BONNA "Gourmet", 18
cm

Modelis:
XGRM18KS

Kaina:

5,70
EUR

Balta porcelianinė lėkštutė po sultinine, 18 cm plotis,
iš BONNA "Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina...

Balta porcelianinė salotinė BONNA "Retro", 22 cm

Balta porcelianinė salotinė, 22 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria
drėgmės, kas...

Modelis:
XE100VNT22KS

Kaina:

18,80
EUR

Balta porcelianinė salotinė TUDOR , 14 cm

Modelis:
TU2356-1

Kaina:

3,95
EUR

Balta porcelianinė salotinė TUDOR. Indai TUDOR
pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės porceliano.
Aukšta porceliano kokybė užtikrina TUDOR indų
lengvumą, tvirtumą ir savitą garsą kai lengvai
suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos kokybės
porcelianui. TUDOR porceliano indai gaminami pagal
unikalią formulę, naudojant magnio ir aliuminio
junginius, ta...

Balta porcelianinė salotinė TUDOR , 20 cm

Balta porcelianinė salotinė TUDOR.Indai TUDOR
pagaminti iš plono ir itin aukštos kokybės porceliano.
Aukšta porceliano kokybė užtikrina TUDOR indų
lengvumą, tvirtumą ir savitą garsą kai lengvai
suduodate per indą - tai būdinga tik aukštos kokybės
porcelianui.TUDOR porceliano indai gaminami pagal
unikalią formulę, naudojant magnio ir aliuminio
junginius, taip išgaunant indų išskirtinį ba...

Modelis:
TU2356

Kaina:

9,50
EUR
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Balta porcelianinė serviravimo lėkštė BONNA
"Retro", 15x9 cm

Modelis:
XE100MOV16DKY

Kaina:

8,40
EUR

Balta porcelianinė serviravimo lėkštė, 15x9 cm
dydžio, su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro"
serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesug...

Balta porcelianinė serviravimo lėkštė BONNA
"Retro", 34 cm

Balta porcelianinė lėkštė sriubai, 34 cm skersmens,
su dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeri...

Modelis:
XE100MOV35DT

Kaina:

21,80
EUR

Balta porcelianinė serviravimo lėkštė TUDOR ,
24.5 cm

Modelis:
TU2355

Kaina:

9,90
EUR

Balta porcelianinė serviravimo lėkštė TUDOR
,,Julia".Indai TUDOR pagaminti iš plono ir itin aukštos
kokybės porceliano. Aukšta porceliano kokybė
užtikrina TUDOR indų lengvumą, tvirtumą irsavitą
garsą kai lengvai suduodate per indą - tai būdinga tik
aukštos kokybės porcelianui.TUDOR porceliano indai
gaminami pagal unikalią formulę, naudojant magnio ir
aliuminio junginius, taip išgaunant ...

Balta porcelianinė stačiakampė serviravimo lėkštė
BONNA "Gourmet", 20 cm

Balta porcelianinė stačiakampė serviravimo lėkštė, 20
cm plotis, iš BONNA "Gourmet" serijos. Gamintojas
BONNA gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano
indus. Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas u...

Modelis:
XGRM20DKY

Kaina:

8,90
EUR
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Balta raštuota porcelianinė lėkštė BONNA "Grain
Gourmet", 17 cm

Modelis:
XGRAGRM17DZ

Kaina:

4,90
EUR

Balta porcelianinė lėkštutė, 17 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, i...

Balta raštuota porcelianinė lėkštė BONNA "Grain
Gourmet", 21 cm

Balta porcelianinė lėkštutė, 21 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, i...

Modelis:
XGRAGRM21DZ

Kaina:

6,40
EUR

Balta raštuota porcelianinė lėkštė BONNA "Grain
Gourmet", 27 cm

Modelis:
XGRAGRM27DZ

Kaina:

8,40
EUR

Balta porcelianinė lėkštutė, 27 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, i...

Balta raštuota porcelianinė lėkštė BONNA "Grain
Gourmet", 30 cm

Balta porcelianinė lėkštutė, 30 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, i...

Modelis:
XGRAGRM30DZ

Kaina:

11,50
EUR
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Balta raštuota porcelianinė lėkštė sriubai BONNA
"Grain Gourmet", 27 cm

Modelis:
XGRAGRM27CK

Kaina:

15,40
EUR

Balta porcelianinė lėkštutė sriubai, 27 cm skersmens,
su išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvir...

Balta raštuota porcelianinė salotinė BONNA "Grain
Gourmet", 16 cm

Balta porcelianinė salotinė, 16 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai ne...

Modelis:
XGRAGRM16KS

Kaina:

6,99
EUR

Balta raštuota porcelianinė salotinė BONNA "Grain
Gourmet", 20 cm

Modelis:
XGRAGRM20KS

Kaina:

10,99
EUR

Balta porcelianinė salotinė, 20 cm skersmens, su
išskirtiniais žemės ornamentais iš BONNA " Grain
Gourmet" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai ne...

Balta salotinė Arcoroc DELICE, 14 cm

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks s...

Modelis:
C9861

Kaina:

5,90
EUR

K
ATALO

G
AS   Stalo indai



19

Balta Salotinė Arcoroc DELICE, 16 cm

Modelis:
C9853

Kaina:

7,67
EUR

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks s...

Balta salotinė Luminarc CARINE, 27 cm

Kuri spalva Jums patinka labiau - juoda ar balta? O gal
norite derinti jas kartu? CARINE salotinės - tai
tinkamas pasirinkimas tiems, kurie nori, kad Jų stalas
būtų įdomus ir stilingas. Visos CARINE salotinės
gaminamos iš grūdinto stiklo todėl yra patvarios ir
ilgaamžiškos. Salotinės Luminarc CARINE
charakteristikos: Pagamintos Prancūzijoje. Pagaminta
iš ypač tvir...

Modelis:
D2370

Kaina:

9,82
EUR

Balta stačiakampė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 35 cm

Modelis:
XMOV35DT

Kaina:

19,70
EUR

Balta porcelianinė stačiakampė lėkštė, 35 x 15 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina ...

Balta stačiakampė porcelianinė lėkštė BONNA
"Moove", 41 cm

Balta porcelianinė stačiakampė lėkštė, 36 x 25 cm
dydžio, iš BONNA "Moove" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina ...

Modelis:
XMOV41DT

Kaina:

27,90
EUR
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Baltas porcelianinis dubenėlis BONNA "Retro", 18
cm

Modelis:
XE100VNT18KS

Kaina:

12,10
EUR

Baltas porcelianinis dubenėlis, 18 cm skersmens, su
dekoruotais kraštais iš BONNA "Retro" serijos.
Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas, indai nesugeria
drėgmės,...

Dubenėlis Arcoroc INTENSITY ZEN, 250 ml

Baltos spalvos dubenėlis iš Arcoroc INTENSITY ZEN
serijos. Serija INTENSITY ZEN tai elegantiškų ir
rafinuotų formų indai. Kurie pagaminti iš Zenix®,
todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu.
Platūs indų kraštai ir tvirtas paviršius INTENSITY
serijos indus leis lengvai priderinti prie bet kokio pietų
stalo. ...

Modelis:
J6536

Kaina:

2,58
EUR

Dubenėlis Arcoroc INTENSITY ZEN, 320 ml

Modelis:
J4214

Kaina:

2,87
EUR

Baltos spalvos, dubenėlis iš Arcoroc INTENSITY ZEN
serijos. Serija INTENSITY ZEN tai elegantiškų ir
rafinuotų formų indai. Kurie pagaminti iš Zenix®,
todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu.
Platūs indų kraštai ir tvirtas paviršius INTENSITY
serijos indus leis lengvai priderinti prie bet kokio pietų
stalo. ...

Dubenėlis Arcoroc INTENSITY ZEN, 450 ml

Baltos spalvos, 13 cm skersmens dubenėlis iš Arcoroc
INTENSITY ZEN serijos. Serija INTENSITY ZEN tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie pagaminti
iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir
patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas paviršius
INTENSITY serijos indus leis lengvai priderinti prie bet
kokio pietų sta...

Modelis:
J6532

Kaina:

3,16
EUR
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Dubenėlis Arcoroc INTENSITY ZEN, 550 ml

Modelis:
J4213

Kaina:

3,45
EUR

Baltos spalvos, 14 cm skersmens, dubenėlis iš
Arcoroc INTENSITY ZEN serijos. Serija INTENSITY ZEN
tai elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
paviršius INTENSITY serijos indus leis lengvai
priderinti prie bet kokio pietų st...

Dubenėlis Arcoroc INTENSITY, 16 cm

Elegantiškų ir rafinuotų formų, tradicinio dizaino
dubenėlis iš Arcoroc INTENSITY serijos. Šis dubuo kaip
ir kiti INTENSITY serijos indai yra pagaminti iš Zenix®,
todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu.
Platūs indų kraštai ir tvirtas lėkščių paviršius
INTENSITY serijos indus leis lengvai priderinti ...

Modelis:
H4481

Kaina:

3,74
EUR

Dubenėlis Borgonovo MODI, 14 cm

Modelis:
BG14099921

Kaina:

2,20
EUR

Skaidraus stiklo dubenėlis Borgonovo
MODI.Borgonovo MODI kvadratinės formos indų
dizainas pasitarnaus norint sukurti išskirtinį stalo
serviravimą.Dubenėlio Borgonovo MODI
charakteristikos:Kilmės šalis Italija.Pagaminta iš
grūdinto stiklo.Galima plauti indaplovėje.Dydis - 14
cm.

Dubenėlis Bormioli Rocco PERFORMA, 14 cm

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" dubenėlis iš
PERFORMA serijos. Baltos spalvos minimalistinio
dizaino salotinė pagamintaa iš pilnai grūdinto OPAL
stiklo. Ši Performa serijos salotinė pasižymi 3 kartus
didesniu atsparumu įbrėžimams ir smūgiams. OPAL
grūdintas stiklas užtikrina, kad salotinės spalva
neišbluktų netgi po daugiau kaip 2000 plovimų. Dėl
visų &sca...

Modelis:
B405877

Kaina:

1,40
EUR
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Dubenėlis Bormioli Rocco PERFORMA, 17 cm

Modelis:
B405878

Kaina:

2,20
EUR

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" dubenėlis iš
PERFORMA serijos. Baltos spalvos minimalistinio
dizaino salotinė pagamintaa iš pilnai grūdinto OPAL
stiklo. Ši Performa serijos salotinė pasižymi 3 kartus
didesniu atsparumu įbrėžimams ir smūgiams. OPAL
grūdintas stiklas užtikrina, kad salotinės spalva
neišbluktų netgi po daugiau kaip 2000 plovimų. Dėl
visų &sca...

Dubenėlis Bormioli Rocco PERFORMA, 17 cm

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" dubenėlis iš
PERFORMA serijos. Baltos spalvos minimalistinio
dizaino dubenėlis pagamintas iš pilnai grūdinto OPAL
stiklo. Šis Performa serijos dubenėlis pasižymi 3
kartus didesniu atsparumu įbrėžimams ir smūgiams.
OPAL grūdintas stiklas užtikrina, kad dubenėlio spalva
neišbluktų netgi po daugiau kaip 2000 plovimų. Dėl
visų &...

Modelis:
B405883

Kaina:

1,55
EUR

DUBENĖLIS CACEROLE

Modelis:
784389

Kaina:

5,25
EUR

DUBENĖLIS CACEROLEMatmenys Ø60x(H)25Pakuotėj
6vnt.

DUBENĖLIS CASCARA

DUBENĖLIS CASCARA– Tvirčiausias porcelianas
rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam poveikiui,
lengvas.– Baltas blizgus
porcelianas.Matmenys Ø100Pakuotėj 6vnt.

Modelis:
784303

Kaina:

6,04
EUR
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DUBENĖLIS CONCHA "TAPASMINI"

Modelis:
784334

Kaina:

6,11
EUR

DUBENĖLIS CONCHA "TAPASMINI"– Tvirčiausias
porcelianas rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam
poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus
porcelianas.Matmenys 90x50x(H)20Pakuotėje 6vnt

DUBENĖLIS CUADRADO "TAPASMINI"

DUBENĖLIS CUADRADO "TAPASMINI"– Tvirčiausias
porcelianas rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam
poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus
porcelianas.Matmenys 80x80x(H)35Pakuotėja 6vnt.

Modelis:
784327

Kaina:

8,63
EUR

DUBENĖLIS DESERTAMS KLOUNAS

Modelis:
786239

Kaina:

7,80
EUR

DUBENĖLIS DESERTAMS KLOUNASMatmenys
226x145x(H)37

DUBENĖLIS HUEVO "TAPASMINI"

– Tvirčiausias porcelianas rinkoje.– Itin atsparus
mechaniniam poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus
porcelianas

Modelis:
784372

Kaina:

5,25
EUR
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Dubenėlis ledainė PRACTIKA, 18cm

Modelis:
BG14065520

Kaina:

3,75
EUR

Originalaus šiuolaikiško ir elegantiško dizaino salotinė
iš Practika serijos, kuri leis Jums maistą patiekti
originaliai. Salotinė pagaminta iš grūdinto stiklo,
šonuose esančios rankenos leis ne tik patogiai
patiekti maistą bet ir užtikrins patogų salotinės
naudojimą. Salotines galima patogiai sudėti vienas
ant kitų, taip taupant vietą Jūsų ...

DUBENĖLIS LIONHEAD "TAPASMINI"

DUBENĖLIS LIONHEADMatmenys  Ø55x(H)45
Pakuotėja 6 vnt. 

Modelis:
784433

Kaina:

6,87
EUR

DUBENĖLIS PESCADO "TAPASMINI"

Modelis:
784341

Kaina:

8,14
EUR

DUBENĖLIS PESCADO "TAPASMINI"– Žuvytės formos-
Metmenys 90x105x25h- pakuotėje 6vnt.

DUBENĖLIS PLATO "TAPASMINI"

DUBENĖLIS PLATO "TAPASMINI"- Apvalus.- Diametras
100mm.- Pakuotėja 6vnt.

Modelis:
784426

Kaina:

6,28
EUR
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DUBENĖLIS REDONDO "TAPASMINI"

Modelis:
784365

Kaina:

6,06
EUR

DUBENĖLIS REDONDO "TAPASMINI"– Apvalus.-
Matmenys Ø75x(H)30- Pakuotėje 6vnt.

Dubenėlis RUBIN CREAM, 13 cm

Porcelianinis dubenėlis iš vokiečių gamintojo
"Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos. Kompanija
"Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį porceliano indų
gamyboje sukaupusi kompanija, kurios gamybos
tradicijos gyvuoja daugiau nei 200 metų. Visus šiuos
metus kompanija "Koniglich Tettau" kūrė aukštos
kokybės prabangius porceliano indus. Dubenėlis
RUBIN CREAM pagaminta i...

Modelis:
P004.028317

Kaina:

6,90
EUR

DUBENĖLIS SULTINIUI "LIONHEAD"

Modelis:
784778

Kaina:

1,32
EUR

DUBENĖLIS SULTINIUI "LIONHEAD"– Tvirčiausias
porcelianas rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam
poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.-
Matmenys Ø90x(H)60- Talpa 125ml- Tinka kepti
temperatūroje iki +600c

DUBENĖLIS SULTINIUI "LIONHEAD"

DUBENĖLIS SULTINIUI "LIONHEAD"– Tvirčiausias
porcelianas rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam
poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.- Talpa
2000ml.- Matmenys Ø215x(H)155- Tinka kepti
temperatūroje iki +600c

Modelis:
784730

Kaina:

13,55
EUR
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DUBENĖLIS SULTINIUI "LIONHEAD" fi 120

Modelis:
784761

Kaina:

2,53
EUR

LIONHEAD– Tvirčiausias porcelianas rinkoje.– Itin
atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas.– Baltas
blizgus porcelianas.- Talpa 250ml.-
Matmenys Ø120x(H)78- Tinka naudoti iki +600C,
mikrobangų krosnelėse- Plaunama indaplovėja

DUBENĖLIS SULTINIUI LIONHEAD 1L

LIONHEAD– Tvirčiausias porcelianas rinkoje.– Itin
atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas.– Baltas
blizgus porcelianas.- talpa 1litras-
Matmenys Ø175x(H)120- Tinka naudoti iki +600c-
Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse

Modelis:
784747

Kaina:

7,28
EUR

DUBENĖLIS SULTINIUI LIONHEAD 500ml.

Modelis:
784754

Kaina:

3,50
EUR

DUBENĖLIS SULTINIUI– Tvirčiausias porcelianas
rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam poveikiui,
lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.- Talpa 500ml-
Matmenys Ø138x(H)95- Tinka naudoti iki +600c,
mikrobangu krosnelėse- Plaunama indaplovėja

DUBENĖLIS TAPAS CUADRADO

DUBENĖLIS TAPAS CUADRADO– Tvirčiausias
porcelianas rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam
poveikiui, lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.–
Kvadrato formos.- Matmenys 59x59x(H)37- Pakuotėje
6vnt.

Modelis:
784419

Kaina:

4,78
EUR
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DUBENĖLIS TRIANGOLO"TAPASMINI"

Modelis:
784396

Kaina:

7,39
EUR

DUBENĖLIS TRIANGOLO"TAPASMINI"– Trikampio
formos.– Tvirčiausias porcelianas rinkoje.– Itin
atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas.– Baltas
blizgus porcelianas.- Matmenys 100x100x(H)25-
Pakuotėje 6vnt.

DUBENĖLIS VANILLA 225 x 111 mm

DUBENĖLIS VANILLA– Tvirčiausias porcelianas
rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam poveikiui,
lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.-
Matmenys 225x111x(H)62

Modelis:
785560

Kaina:

7,28
EUR

DUBENĖLIS VANILLA 290 x 136 mm

Modelis:
785577

Kaina:

10,65
EUR

DUBENĖLIS VANILLA– Tvirčiausias porcelianas
rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam poveikiui,
lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.-
Matmenys 290x136x(H)80

DUBENĖLIS VANILLA 332 x 165 mm

DUBENĖLIS VANILLA– Tvirčiausias porcelianas
rinkoje.– Itin atsparus mechaniniam poveikiui,
lengvas.– Baltas blizgus porcelianas.-
Matmenys 332x165x(H)94

Modelis:
785584

Kaina:

18,89
EUR
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Dubenėlių rinkinys Bormioli Rocco PERFORMA 17
cm, 6 vnt.

Modelis:
B405883/6

Kaina:

12,30
EUR

Italų gamintojo Bormioli Rocco PERFORMA dubenėlių
rinkinys. Baltos spalvos minimalistinio dizaino
dubenėliai pagaminti iš pilnai grūdinto OPAL stiklo.Šie
PERFORMA serijos dubenėlis pasižymi 3 kartus
didesniu atsparumu įbrėžimams ir smūgiams. OPAL
grūdintas stiklas užtikrina, kad dubenėlio spalva
neišbluktų netgi po daugiau kaip 2000 plovimų. Dėl
visų šių savybių PERORMA serijos indai yra...

Dubuo Borgonovo MODI, 20 cm

Skaidraus stiklo dubuo Borgonovo MODI.Borgonovo
MODI kvadratinės formos indų dizainas pasitarnaus
norint sukurti išskirtinį stalo serviravimą.Dubenio
Borgonovo MODI charakteristikos:Kilmės šalis
Italija.Pagaminta iš grūdinto stiklo.Galima plauti
indaplovėje.Dydis – 20 cm.

Modelis:
BG14000120

Kaina:

5,10
EUR

Gili lėkštė Arcoroc INTENSITY, 28,5 cm

Modelis:
G4399

Kaina:

8,50
EUR

Baltos spalvos 28,5 cm skersmens lėkštė iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėkščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis le...

Gili lėkštė INTENSITY, 24 cm

Baltos spalvos 24 cm skersmens gili lėkštė iš
INTENSITY serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija
INTENSITY tai elegantiškų ir rafinuotų formų indai.
Kurie yra pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi
išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu. Platūs indų
kraštai ir tvirtas lėkščių paviršius INTENSITY serijos
indus leis ...

Modelis:
H8592

Kaina:

7,10
EUR
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Gili ovali lėkštė TRIANON, 22 cm

Modelis:
H4126

Kaina:

4,49
EUR

Baltos spalvos, 22 cm skersmens, gili ovali lėkštė iš
TRIANON serijos, ši prancūzų gamintojo Arcoroc ovali
lėkštė dekoruta banguotais krašteliais, todėl ją
lengvai priderinsite prie įvairaus stalo
serviravimo.TRIANON serijos lėkštės pagamintos iš
grūdinto stiklo todėl yra gerokai atsparesnės
smūgiams ir išoriniams aplinkos poveikia...

Gili pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE
400 ml, 27 cm

Pilka porcelianinė gili lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPAC...

Modelis:
XASCGRM27CK

Kaina:

16,10
EUR

Gili pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE,
28 cm

Modelis:
XASCBNC28CK

Kaina:

16,70
EUR

Pilka porcelianinė gili lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPAC...

Gili porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 31 cm

Gili porcelianinė lėkštė 31 cm skersmens iš Chef &
Sommelier Embassy White serijos. Kartais tiesiog
neįmanoma išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo
indų. C&S gamintojai gali didžiuotis pristatydami
EMBASSY WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai
puikiai tiks kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus
eiliniai pietūs ar šventinė vakarienė. Aukšt...

Modelis:
S0109

Kaina:

26,90
EUR
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Grūdinto stiklo dubuo ,,Borgonovo" MAGIC, 19 cm

Modelis:
BG14031320

Kaina:

3,15
EUR

Skaidrus stiklinis dubuo su ąselėmis ,,Borgonovo"
MAGIC.Dubuo pagamintas iš grūdinto stiklo, todėl yra
tvirtas. Patogiam dubenio naudojimui, dubenio
šonuose yra ąselės.BORGONOVO - tai gerą reputaciją,
visame pasaulyje, užsitarnavusi stiklinių indų
gamybos kompanija iš Italijos.Dubenio "Borgonovo"
MAGIC charakteristikos:Pagaminta Italijoje.Pagaminta
iš grūdinto stiklo.Spalva - skaidri.Gal...

Grūdinto stiklo dubuo ,,Borgonovo" MAGIC, 24 cm

Skaidrus stiklinis dubuo su ąselėmis ,,Borgonovo"
MAGIC.Dubuo pagamintas iš grūdinto stiklo, todėl yra
tvirtas. Patogiam dubenio naudojimui, dubenio
šonuose yra ąselės.BORGONOVO - tai gerą reputaciją,
visame pasaulyje, užsitarnavusi stiklinių indų
gamybos kompanija iš Italijos.Dubenio "Borgonovo"
MAGIC charakteristikos:Pagaminta Italijoje.Pagaminta
iš grūdinto stiklo.Spalva - skaidri.Gal...

Modelis:
BG14031420

Kaina:

5,10
EUR

Grūdinto stiklo dubuo ant kojelės,,Borgonovo"
MODI, 25 cm

Modelis:
BG13501046

Kaina:

12,80
EUR

Skaidrus stiklinis dubuo ant kojelės ,,Borgonovo"
MODI.Dubuo pagamintas iš grūdinto stiklo, todėl yra
tvirtas.BORGONOVO - tai gerą reputaciją, visame
pasaulyje, užsitarnavusi stiklinių indų gamybos
kompanija iš Italijos.Dubenio ant kojelės "Borgonovo"
MODI charakteristikos:Pagaminta Italijoje.Pagaminta
iš grūdinto stiklo.Spalva - skaidri.Galima plauti
indaplovėje.Susideda vienas ant kito...

Indas desertui ,,Arcoroc" JAZZED SWIRL, 250 ml

Skaidraus stiklo indas desertui patiekti ,,Arcoroc"
JAZZED.Banguotos indo kraštinės ir neįprasta JAZZED
indo forma. Visos šios išskirtinės savybės leis Jums
desertus patiekti išskirtinai prabangiai.Serviruokite
desertus naudodami prabangios išvaizdos indus ir
būsite užtikrinti, kad Jūsų gaminami skanūs desertai
yra patiekti tinkamai.Indo desertui ,,Arcoroc" JAZZED
charakteristikos:Pagami...

Modelis:
L6754

Kaina:

4,40
EUR
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Indas desertui ,,Arcoroc" JAZZED, 250 ml

Modelis:
L6753

Kaina:

4,40
EUR

Skaidraus stiklo indas desertui patiekti ,,Arcoroc"
JAZZED.Banguotos indo kraštinės ir neįprasta JAZZED
indo forma. Visos šios išskirtinės savybės leis Jums
desertus patiekti išskirtinai prabangiai.Serviruokite
desertus naudodami prabangios išvaizdos indus ir
būsite užtikrinti, kad Jūsų gaminami skanūs desertai
yra patiekti tinkamai.Indo desertui ,,Arcoroc" JAZZED
charakteristikos:Pagami...

Indas desertui ,,Arcoroc" MAEVA DIAMANT, 200 ml

Skaidraus stiklo indas desertui patiekti ,,Arcoroc"
MAEVA DIAMANT.Struktūriniais banguotais
ornamentais dekoruotas indas desertui ,,Arcoroc"
MAEVA DOT atrodo lyg brangakmenis.Serviruokite
desertus naudodami prabangios išvaizdos indus ir
būsite užtikrinti, kad Jūsų gaminami skanūs desertai
yra patiekti tinkamai.Indo desertui ,,Arcoroc" MAEVA
DIAMANT charakteristikos:Pagaminta iš pilnai gr...

Modelis:
L6689

Kaina:

1,80
EUR

Indas desertui ,,Arcoroc" MAEVA DOT, 200 ml

Modelis:
L6687

Kaina:

1,80
EUR

Skaidraus stiklo indas desertui patiekti ,,Arcoroc"
MAEVA DOT.Struktūriniais taškuotais ornamentais
dekoruotas indas desertui ,,Arcoroc" MAEVA DOT
atrodo lyg brangakmenis.Serviruokite desertus
naudodami prabangios išvaizdos indus ir būsite
užtikrinti, kad Jūsų gaminami skanūs desertai yra
patiekti tinkamai.Indo desertui ,,Arcoroc" MAEVA BOT
charakteristikos:Pagaminta iš pilnai grūdinto s...

Indas desertui ,,Arcoroc" MAEVA VINTAGE, 200 ml

Skaidraus stiklo indas desertui patiekti ,,Arcoroc"
MAEVA VINATGE.Struktūriniais briaunuotais
ornamentais dekoruotas indas desertui ,,Arcoroc"
MAEVA DOT atrodo lyg brangakmenis.Serviruokite
desertus naudodami prabangios išvaizdos indus ir
būsite užtikrinti, kad Jūsų gaminami skanūs desertai
yra patiekti tinkamai.Indo desertui ,,Arcoroc" MAEVA
VINTAGE charakteristikos:Pagaminta iš pilnai ...

Modelis:
L6691

Kaina:

1,80
EUR
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Indas užkandžiams APPETIZER 14 cm, 60 ml

Modelis:
R0739

Kaina:

3,39
EUR

Indas užkandžiams, 60 ml talpos, iš prancūzų
gamintojo "Arcoroc" APPETIZER serijos.Suteikite savo
pietų stalui dramatiškų ir modernių pokyčių su
Arcoroc Appetizer indų serija. Appetizer serijos indai
pagaminti iš kokybiško labai tvirto porceliano. Šios
serijos indai išsiskiria savo unikaliomis ir moderniomis
dizaino formomis. Indo užkandžiams ...

JAPONIŠKO STILIAUS PADĖKLAS - 460x250x50 mm

Modelis:
783504

Kaina:

27,32
EUR

Juoda lėkštė Arcoroc DELICE, 22.5 cm

Modelis:
C9867

Kaina:

4,99
EUR

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks ...

Juoda lėkštė Arcoroc DELICE, 26 cm

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks ...

Modelis:
C9871

Kaina:

5,99
EUR
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Juoda lėkštė Arcoroc DELICE, 35x26 cm

Modelis:
E7837

Kaina:

12,60
EUR

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks ...

Juoda lėkštė Chef & Sommelier MOON, 31 cm

Juoda lėkštė Chef & Sommelier MOON.Nepretenzingo
dizaino plačių kraštų lėkštė Chef & Sommelier MOON
puikiai tinka reprezentatyviam steiko, vištienos
kepsniui arba salotoms patiekti.Visi Chef & Sommelier
MOON serijos indai pagaminti iš tvirto MAXIMA
porceliano. MAXIMA porcelianas yra du kartus
tvirtesnis už kitus tokio storio indus. Indų didesnis
atsparumas įbrėžimams ir sutrenkimams užti...

Modelis:
S1113

Kaina:

29,00
EUR

Juoda lėkštė sriubai Arcoroc DELICE, 20 cm

Modelis:
C9850

Kaina:

6,90
EUR

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks ...

Juoda matinė stiklinė Chef & Sommelier PRIMARY,
360 ml

Tulpės formos juoda matinė stiklinė Chef &
Sommelier PRIMARY.Chef & Sommelier PRIMARY
serijos stiklinių apvalios tulpės formos suteiks Jūsų
stalui elegantiškos prabangos pojūtį.Visos Chef &
Sommelier PRIMARY serijos stiklinės pagamintos iš
tvirto ,,Krysta" kristalino stiklo.Išskirtinės savybės
kuriomis pasižymi stiklinės pagamintos iš ,,Krysta"
kristalino:Ypatingas stiprumas - 30% stipre...

Modelis:
L9406

Kaina:

3,35
EUR
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Juoda porcelianinė lėkštė sriubai Chef &
Sommelier SAVOR 300 ml, 31 cm

Modelis:
S0782

Kaina:

29,00
EUR

Juoda lėkštė sriubai su plačiais kraštais Chef &
Sommelier SAVOR.Išskirtinių apvalių formų lėkštė su
plačiais kraštais. Sukurs puikų foną, leisianti Jums
skoningai patiekti pačius gurmaniškiausius
patiekalus.Visi Chef & Sommelier SAVOR serijos indai
pagaminti iš tvirto MAXIMA porceliano. MAXIMA
porcelianas yra du kartus tvirtesnis už kitus tokio
storio indus. Indų didesnis atsparumas įbr...

Juoda salotinė Arcoroc DELICE, 14 cm

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks s...

Modelis:
C9863

Kaina:

6,72
EUR

Juoda salotinė Arcoroc DELICE, 16 cm

Modelis:
C9856

Kaina:

6,80
EUR

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks s...

Juoda salotinė Arcoroc DELICE, 24 cm

Pirmas įspūdis yra labai svarbus, todėl pasirūpinkite,
kad jis būtų išties geras. DELICE serija geriausiai
įkūnija solidumą ir stilingą dizainą. Pakvieskite
svečius prie stalo ir leiskite jiems pasijausti
išskirtiniais. Derindami juodą ir baltą spalvas
tarpusavyje, sukursite kontrastingą bei įdomų
serviravimą. Beliks tik patiekti skanią vakarienę ir
svečiai tikrai liks s...

Modelis:
C9857

Kaina:

9,30
EUR
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Juoda salotinė Luminarc CARINE, 27 cm

Modelis:
D2376

Kaina:

11,00
EUR

Kuri spalva Jums patinka labiau - juoda ar balta? O gal
norite derinti jas kartu? CARINE salotinės - tai
tinkamas pasirinkimas tiems, kurie nori, kad Jų stalas
būtų įdomus ir stilingas. Visos CARINE salotinės
gaminamos iš grūdinto stiklo todėl yra patvarios ir
ilgaamžiškos. Salotinės CARINE charakteristikos:
Pagamintos Prancūzijoje. Pagaminta iš ypač tvirto
pilnai...

Kvadratinė balta lėkštė Luminarc CARINE, 26.5 cm

Kuri spalva Jums patinka labiau - juoda ar balta? O gal
norite derinti jas kartu? CARINE lėkštės - tai tinkamas
pasirinkimas tiems, kurie nori, kad Jų stalas būtų
įdomus ir stilingas. Visos CARINE lėkštės gaminamos
iš grūdinto stiklo todėl yra patvarios ir ilgaamžiškos.
CARINE lėkščių privalumai: Pagaminta Prancūzijoje.
Pagaminta iš ypač tvir...

Modelis:
H5604

Kaina:

2,29
EUR

Kvadratinė balta lėkštė sriubai Luminarc CARINE,
23 cm

Modelis:
L5406

Kaina:

2,80
EUR

Kuri spalva Jums patinka labiau - juoda ar balta? O gal
norite derinti jas kartu? CARINE lėkštės - tai tinkamas
pasirinkimas tiems, kurie nori, kad Jų stalas būtų
įdomus ir stilingas. Visos CARINE lėkštės gaminamos
iš grūdinto stiklo todėl yra patvarios ir ilgaamžiškos.
CARINE lėkščių privalumai: Pagaminta iš ypač tvirto
pilnai grūdinto stikl...

Kvadrato formos indas "RUSTICA"

Kvadrato formos indas "RUSTICA"Matmenys
165x165x(H)70

Modelis:
786352

Kaina:

5,28
EUR
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KVADRATO FORMOS LĖKŠTĖ - 305x305x40 mm

Modelis:
561539

Kaina:

16,54
EUR

KVADRATO FORMOS LĖKŠTĖ - 355x355x40 mm

Modelis:
561546

Kaina:

24,88
EUR

KVADRATO FORMOS LĖKŠTĖ - 405x405x50 mm

Modelis:
561553

Kaina:

33,88
EUR

KVADRATO FORMOS SALOTINĖ h 100

KVADRATO FORMOS SALOTINĖ- Pagaminta iš
melamino- Tinka sąlyčiui su maistu- Matmenys
190x190x(H)100 

Modelis:
561577

Kaina:

10,21
EUR
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Lėkštė Arcoroc INTENSITY RISOTTO, 29 cm

Modelis:
G9822

Kaina:

6,70
EUR

Baltos spalvos 29 cm skersmens lėkštė iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengv...

Lėkštė Arcoroc INTENSITY, 16 cm

Baltos spalvos 16 cm skersmens lėkštė iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengv...

Modelis:
G4394

Kaina:

2,59
EUR

Lėkštė Arcoroc INTENSITY, 20,5 cm

Modelis:
G4391

Kaina:

3,33
EUR

Baltos spalvos 20,5 cm skersmens lėlštė iš Arcoroc
INTENSITY serijos. Lėkščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie pagaminti
iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir
patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas lėkščių
paviršius INTENSITY serijos indus leis lengvai
priderint...

Lėkštė Arcoroc INTENSITY, 25,5 cm

Baltos spalvos 25,5 cm skersmens lėkštė iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis len...

Modelis:
G4392

Kaina:

4,20
EUR
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Lėkštė Arcoroc INTENSITY, 27,5 cm

Modelis:
G4398

Kaina:

5,07
EUR

Baltos spalvos 27,5 cm lėkštė iš INTENSITY serijos.
Lėkščių serija INTENCITY tai elegantiškų ir rafinuotų
formų indai. Kurie yra pagaminti iš Zenix®, todėl
pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu.
Platūs indų kraštai ir tvirtas lėkščių paviršius
INTENSITY serijos indus leis lengvai priderinti prie b...

Lėkštė Arcoroc INTENSITY, 31 cm

Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengvai
priderinti prie bet kokio pietų stalo. ...

Modelis:
G4395

Kaina:

8,54
EUR

Lėkštė Arcoroc TRIANON, 15,5 cm

Modelis:
D7501

Kaina:

1,69
EUR

Klasikinės baltos spalvos 15,5 cm lėkštė iš TRIANON
serijos, ši Arcoroc gamintojo lėkštė yra malnios baltos
spalvos su banguotais krašteliais, todėl ją lengvai
priderinsite prie įvairaus stalo serviravimo. TRIANON
serijos lėkštės pagaminti iš grūdinto stiklo todėl yra
gerokai atsparesnės smūgiams ir aplinkos
poveikiams. Lėkštės TR...

Lėkštė Arcoroc TRIANON, 19.5 cm

Klasikinės baltos spalvos 19,5 cm lėkštė iš TRIANON
serijos, ši Arcoroc gamintojo lėkštė yra malonios
baltos spalvos su banguotais krašteliais, todėl ją
lengvai priderinsite prie įvairaus stalo serviravimo.
TRIANON serijos lėkštės pagaminti iš grūdinto stiklo
todėl yra gerokai atsparesnės smūgiams ir aplinkos
poveikiams. Lėkštės T...

Modelis:
H4124

Kaina:

1,80
EUR
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Lėkštė Arcoroc TRIANON, 24.5 cm

Modelis:
H3665

Kaina:

1,91
EUR

Klasikinės baltos spalvos 24,5 cm lėkštė iš TRIANON
serijos, ši Arcoroc gamintojo lėkštė yra malonios
baltos spalvos su banguotais krašteliais, todėl ją
lengvai priderinsite prie įvairaus stalo serviravimo.
TRIANON serijos lėkštės pagaminti iš grūdinto stiklo
todėl yra gerokai atsparesnės smūgiams ir aplinkos
poveikiams. Lėkštės T...

Lėkštė Arcoroc TRIANON, 27 cm

Klasikinės baltos spalvos, 27 cm skersmens, lėkštė iš
TRIANON serijos, ši Arcoroc gamintojo lėkštė yra
malonios baltos spalvos su banguotais krašteliais,
todėl ją lengvai priderinsite prie įvairaus stalo
serviravimo. TRIANON serijos lėkštės pagaminti iš
grūdinto stiklo todėl yra gerokai atsparesnės
smūgiams ir aplinkos poveikiams. Lėk&sc...

Modelis:
68977

Kaina:

2,46
EUR

LĖKŠTĖ BARK - 218x105x23 mm

Modelis:
785546

Kaina:

4,62
EUR

– Stačiakampė.

LĖKŠTĖ BARK - 352x146x40 mm

– Stačiakampė. Modelis:
785553

Kaina:

10,59
EUR
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Lėkštė Bormioli Rocco PERFORMA, 19 cm

Modelis:
B405812

Kaina:

1,40
EUR

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" 19 cm skersmens
lėkštė iš PERFORMA serijos. Baltos spalvos
minimalistinio dizaino lėkštė pagaminta iš pilnai
grūdinto OPAL stiklo. Ši Performa serijos lėkštė
pasižymi 3 kartus didesniu atsparumu įbrėžimams ir
smūgiams. OPAL grūdintas stiklas užtikrina, kad
lėkštės spalva neišbluktų netgi po daugia...

Lėkštė Bormioli Rocco PERFORMA, 24 cm

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" 24 cm skersmens
lėkštė iš PERFORMA serijos. Baltos spalvos
minimalistinio dizaino lėkštė pagaminta iš pilnai
grūdinto OPAL stiklo. Ši Performa serijos lėkštė
pasižymi 3 kartus didesniu atsparumu įbrėžimams ir
smūgiams. OPAL grūdintas stiklas užtikrina, kad
lėkštės spalva neišbluktų netgi po daugia...

Modelis:
B405810

Kaina:

1,99
EUR

Lėkštė Bormioli Rocco PERFORMA, 26 cm

Modelis:
405809FN5021990

Kaina:

2,10
EUR

Italų gamintojo ,,Bormioli Rocco" 26 cm skersmens
lėkštė iš PERFORMA serijos. Baltos spalvos
minimalistinio dizaino lėkštė pagaminta iš pilnai
grūdinto OPAL stiklo. Ši Performa serijos lėkštė
pasižymi 3 kartus didesniu atsparumu įbrėžimams ir
smūgiams. OPAL grūdintas stiklas užtikrina, kad
lėkštės spalva neišbluktų netgi po daugia...

Lėkštė DIRECTOIRE ECLIPSE, 24 cm

Rudos spalvos grūdinto stiklo lėkštė iš DIRECTOIRE
ECLIPSE serijos. Švelni ruda stiklo spalva suteikia šios
serijos lėkštėms solidžią išvaizdą kuri tikrai papuoš
Jūsų virtuvę, pietų ar vakarienės stalą. DIRECTOIRE
ECLIPSE serijos lėkštės pagamintos iš pilnai grūdinto
stiklo todėl yra labai tvirtos ir atsparios išorinia...

Modelis:
H0075

Kaina:

1,60
EUR
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Lėkštė EBRO, 20 cm

Modelis:
B402812

Kaina:

1,07
EUR

Balta 20 cm skersmens lėkštė iš italų gamintojo
Bormioli EBRO serijos. EBRO serijos lėkščių išskirtinis
bruožas - banguoti kraštai, kurie suteikia lėkštėms
lengvumo ir įspūdį. Ši lėkštė ne tik daili bet ir labai
tvirta, nes pagaminta iš pilnai grūdinto OPAL stiklo.
Dėl pilnai grūdinto OPAL stiklo EBRO serijos lėkštė p...

Lėkštė EBRO, 25 cm

Balta 25 cm skersmens lėkštė iš italų gamintojo
Bormioli EBRO serijos. EBRO serijos lėkščių išskirtinis
bruožas - banguoti kraštai, kurie suteikia lėkštėms
lengvumo ir įspūdį. Ši lėkštė ne tik daili bet ir labai
tvirta, nes pagaminta iš pilnai grūdinto OPAL stiklo.
Dėl pilnai grūdinto OPAL stiklo EBRO serijos lėkštė p...

Modelis:
B402810

Kaina:

1,24
EUR

Lėkštė Luminarc EVOLUTION PEPS, 19,5 cm

Modelis:
63377

Kaina:

1,89
EUR

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės Luminarc EVOLUTION PEPS
charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta
iš grūdinto stiklo. Galima plau...

Lėkštė Luminarc EVOLUTION PEPS, 24,5 cm

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės EVOLUTION PEPS
charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta
iš grūdinto stiklo. Galima plauti indapl...

Modelis:
63375

Kaina:

1,80
EUR
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Lėkštė Luminarc EVOLUTION PEPS, 25,5 cm

Modelis:
63373

Kaina:

1,88
EUR

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės Luminarc EVOLUTION PEPS
charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta
iš grūdinto stiklo. Galima plau...

Lėkštė Luminarc EVOLUTION PEPS, 27 cm

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės Luminarc EVOLUTION PEPS
charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta
iš grūdinto stiklo. Galima plau...

Modelis:
63371

Kaina:

2,50
EUR

Lėkštė Luminarc EVOLUTION PEPS, 31 cm

Modelis:
63380

Kaina:

7,96
EUR

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės Luminarc EVOLUTION PEPS
charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta
iš grūdinto stiklo. Galima pla...

Lėkštė Luminarc FESTON, 19 cm

Baltos spalvos 19 cm lėkštė iš prancūzų gamintojo
Luminarc FESTON serijos. FESTON serijos lėkštės
pasižymi savo išskirtiniu baltumu ir banguotais
lėkščių kraštais. Lėkštės iš FESTON serijos
pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra labai
tvirtos ir ilgaamžiškos, nepraranda savo spalvos
baltumo netgi po ilgo nau...

Modelis:
11369

Kaina:

1,39
EUR
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Lėkštė Luminarc FESTON, 25 cm

Modelis:
22222

Kaina:

1,30
EUR

Baltos spalvos 25 cm lėkštė iš prancūzų gamintojo
Luminarc FESTON serijos. FESTON serijos lėkštės
pasižymi savo išskirtiniu baltumu ir banguotais
lėkščių kraštais. Lėkštės iš FESTON serijos
pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra labai
tvirtos ir ilgaamžiškos, nepraranda savo spalvos
baltumo netgi po ilgo nau...

Lėkštė Luminarc FESTON, 27,3 cm

Baltos spalvos 27.3 cm skersmens lėkštės iš prancūzų
gamintojo Luminarc FESTON serijos. FESTON serijos
lėkštės pasižymi savo išskirtiniu baltumu ir
banguotais lėkščių kraštais. Lėkštės iš FESTON serijos
pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra labai
tvirtos ir ilgaamžiškos, nepraranda savo spalvos
baltumo netg...

Modelis:
11365

Kaina:

2,17
EUR

Lėkštė Luminarc FESTON, 30 cm

Modelis:
E9654

Kaina:

7,21
EUR

Baltos spalvos lėkštė iš prancūzų gamintojo Luminarc
FESTON serijos. FESTON serijos lėkštės pasižymi savo
išskirtiniu baltumu ir banguotais lėkščių kraštais.
Lėkštės iš FESTON serijos pagamintos iš pilnai
grūdinto stiklo, todėl yra labai tvirtos ir ilgaamžiškos,
nepraranda savo spalvos baltumo netgi po ilgo
naudojimo...

Lėkštė Luminarc SWEET LINE, 21.5x19 cm

Prancūzai tikrai nusimano madoje, todėl pristato indų
kolekciją SWEET LINE. Tai unikali serija modernių
kvadratinių ir stačiakampių indų, kurie gali būti
naudojami ne tik oficialiomis progomis. Minimalistinis
dizainas iš lygių linijų šiomis dienomis plačiai
naudojamas moderniame interjere. SWEET LINE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto
kontroliuojant ...

Modelis:
J0561

Kaina:

2,66
EUR
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Lėkštė Luminarc SWEET LINE, 28x23 cm

Modelis:
J0587

Kaina:

3,16
EUR

Prancūzai tikrai nusimano madoje, todėl pristato indų
kolekciją SWEET LINE. Tai unikali serija modernių
kvadratinių ir stačiakampių indų, kurie gali būti
naudojami ne tik oficialiomis progomis. Minimalistinis
dizainas iš lygių linijų šiomis dienomis plačiai
naudojamas moderniame interjere. SWEET LINE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto
kontroliuojant ...

Lėkštė Luminarc SWEET LINE, 35x24 cm

Prancūzai tikrai nusimano madoje, todėl pristato indų
kolekciją SWEET LINE. Tai unikali serija modernių
kvadratinių ir stačiakampių indų, kurie gali būti
naudojami ne tik oficialiomis progomis. Minimalistinis
dizainas iš lygių linijų šiomis dienomis plačiai
naudojamas moderniame interjere. SWEET LINE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto
kontroliuojant ...

Modelis:
E8007

Kaina:

5,19
EUR

Lėkštė picai Arcoroc INTENSITY, 32 cm

Modelis:
H3079

Kaina:

5,40
EUR

Baltos spalvos lėkštė picai iš INTENSITY serijos.
Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengvai
prideri...

Lėkštė picai, 28 cm

Balta lėkštė picai su apvaliais kraštais. Pagaminta iš
kokybiško porceliano, patvari ir
ilgaamžiška.Pagaminta Italijoje.

Modelis:
ST200017

Kaina:

2,87
EUR
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Lėkštė picai, 31 cm

Modelis:
ST210016

Kaina:

3,04
EUR

Balta lėkštė picai su apvaliais kraštais. Pagaminta iš
kokybiško porceliano, patvari ir
ilgaamžiška.Pagaminta Italijoje.

Lėkštė picai, 33 cm

Balta lėkštė picai su apvaliais kraštais. Pagaminta iš
kokybiško porceliano, patvari ir
ilgaamžiška.Pagaminta Italijoje.

Modelis:
ST990017

Kaina:

3,91
EUR

Lėkštė picai, 35 cm

Modelis:
ST001959

Kaina:

6,81
EUR

Balta lėkštė picai su apvaliais kraštais. Pagaminta iš
kokybiško porceliano, patvari ir
ilgaamžiška.Pagaminta Italijoje.

Lėkštė PRIMA, 20 cm

Balta lėkštė 20 cm iš italų gamintojo Bormioli Rocco
PRIMA serijos. Visi PRIMA serijos indai pagaminti iš
ypač tvirto OPAL grūdinto stiklo. Indai pagaminti iš
OPAL grūdinto stiklo yra 3 kartus atsparesni
įbrėžimams ir smūgiams. OPAL grūdintas stiklas
užtikrina, kad lėkštės spalva neišbluktų netgi po
daugiau kaip 2000 plovimų. Aukšta koky...

Modelis:
403812FN9321990

Kaina:

0,92
EUR
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Lėkštė PRIMA, 25 cm

Modelis:
B403884

Kaina:

1,01
EUR

Baltas lėkštė 25 cm iš italų gamintojo Bormioli Rocco
PRIMA serijos. Visi PRIMA serijos indai pagaminti iš
ypač tvirto OPAL grūdinto stiklo. Indai pagaminti iš
OPAL grūdinto stiklo yra 3 kartus atsparesni
įbrėžimams ir smūgiams. OPAL grūdintas stiklas
užtikrina, kad lėkštės spalva neišbluktų netgi po
daugiau kaip 2000 plovimų. Aukšta kok...

Lėkštė sriubai Arcoroc INTENSITY, 22 cm

Baltos spalvos 22 cm skersmens lėkštė iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengv...

Modelis:
G4396

Kaina:

4,20
EUR

Lėkštė sriubai Arcoroc RECEPTION , 22.5 cm

Modelis:
75374

Kaina:

5,18
EUR

Elegantiška balta lėkštė sriubai su subtiliomis
mėlynomis juostelėmis juosiančiomis lėkštės kraštą iš
Arcoroc RECEPTION serijos. šios serijos lėkštės puikiai
tiks tiek oficialiam tiek ir prabangiam stalo
serviravimui. Lėkštės iš Arcoroc RECEPTION serijos
yra ne tik gražios bet ir labai tvirtos pagamintos iš
OPAL grūd...

Lėkštė sriubai Arcoroc TRIANON, 22.5 cm

Klasikinės baltos spalvos 22,5 cm lėkštė sriubai iš
TRIANON serijos, ši Arcoroc gamintojo lėkštė sriubai
yra malonios baltos spalvos su banguotais krašteliais,
todėl ją lengvai priderinsite prie įvairaus stalo
serviravimo. TRIANON serijos lėkštės pagaminti iš
grūdinto stiklo todėl yra gerokai atsparesnės
smūgiams ir aplinkos poveikiams. ...

Modelis:
H4123

Kaina:

2,00
EUR
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Lėkštė sriubai EMBASSY WHITE, 23 cm

Modelis:
S0107

Kaina:

13,90
EUR

Porcelianinė lėkštė sriubai iš Chef & Sommelier
Embassy White serijos. Kartais tiesiog neįmanoma
išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo indų. C&S
gamintojai gali didžiuotis pristatydami EMBASSY
WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai puikiai tiks
kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus eiliniai pietūs ar
šventinė vakarienė. Aukšta kokybė gar...

Lėkštė sriubai Luminarc EVOLUTION PEPS, 22,5 cm

Klasikinio dizaino baltos spalvos lėkštė EVOLUTION
PEPS. Ši lėkštė pagaminta iš grūdinto stiklo, kas jai
suteikia išskirtinai patvarias ir ilgaamžiškas savybes.
Visi EVOLUTION PEPS indai labai gražiai dera
tarpusavyje. Lėkštės Luminarc sriubai EVOLUTION
PEPS charakteristikos: Pagaminta Prancūzijoje.
Pagaminta iš grūdinto stiklo. Gal...

Modelis:
63376

Kaina:

1,88
EUR

Lėkštė sriubai Luminarc FESTON, 21 cm

Modelis:
11368

Kaina:

1,59
EUR

Baltos spalvos lėkštė sriubai ,,Luminarc" FESTON.
Lėkštės iš FESTON serijos pasižymi išskirtiniu baltumu
ir banguotais lėkščių kraštais.Indų serijos FESTON 
lėkštės pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra
labai tvirtos ir ilgaamžiškos. Nepraranda savo spalvos
baltumo netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimo....

Lėkštė sriubai Luminarc FESTON, 22,5 cm

Baltos spalvos lėkštės iš prancūzų gamintojo Arcoroc
FESTON serijos. FESTON serijos lėkštės pasižymi savo
išskirtiniu baltumu ir banguotais lėkščių kraštais.
Lėkštės iš FESTON serijos pagamintos iš pilnai
grūdinto stiklo, todėl yra labai tvirtos ir ilgaamžiškos,
nepraranda savo spalvos baltumo netgi po ilgo
naudojimo...

Modelis:
H4991

Kaina:

1,59
EUR
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Lėkštė sriubai RUBIN CREAM, 25 cm

Modelis:
P004.028170

Kaina:

13,20
EUR

Porcelianinė lėkštė sriubai iš vokiečių gamintojo
"Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos. Kompanija
"Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį porceliano indų
gamyboje sukaupusi kompanija, kurios gamybos
tradicijos gyvuoja daugiau nei 200 metų. Visus šiuos
metus kompanija "Koniglich Tettau" kūrė aukštos
kokybės prabangius porceliano indus. Lėkštė RUBIN
CR...

Lėkštė steikui RESTAURANT, 30 cm

Balta grūdinto OPAL stiklo lėkštė steikui ,,Arcoroc"
RESTAURANT. Suteikite savo serviruojama stalui
stulbinančią išvaizdą su ,,Arcoroc" RESTAURANT
serijos indais. Opal tai labai tvirtas grūdintas stiklas -
iki 3 kartų atsparesnis smūgiams ir įbrėžimams už
kitus grūdinto stiklo indus. Opal indai pasižymi dideliu
atsparumu t...

Modelis:
49145

Kaina:

5,50
EUR

LĖKŠTĖ TORRO - 250x175x23 mm

Modelis:
783634

Kaina:

6,19
EUR

– Stačiakampė.

LĖKŠTĖ TORRO - 310x210x25 mm

– Stačiakampė. Modelis:
783641

Kaina:

8,43
EUR
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LĖKŠTĖ TORRO - 360x240x30 mm

Modelis:
783658

Kaina:

13,08
EUR

– Stačiakampė.

Lėkštė žuviai DIRECTOIRE ECLIPSE, 22 cm

Rudos spalvos grūdinto stiklo lėkštė žuviai iš
DIRECTOIRE ECLIPSE serijos.Švelni ruda stiklo spalva
suteikia šios serijos lėkštėms solidžią išvaizdą kuri
tikrai papuoš Jūsų virtuvę, pietų ar vakarienės
stalą.DIRECTOIRE ECLIPSE serijos lėkštės pagamintos
iš pilnai grūdinto stiklo todėl yra labai tvirtos ir
atsparios išo...

Modelis:
H0251

Kaina:

2,58
EUR

Mėlyna ovali porcelianinė lėkštė Arcoroc
TERRASTONE, 25.5 cm

Modelis:
L6285

Kaina:

12,95
EUR

Mėlyna ovali porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc"
TERRASTONE. Suteikite savo serviruojamam stalui
gamtoje randama natūralių spalvų ir formų grožį su
,,Arcoroc" TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE
serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra
gerokais tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
did...

Mėlyna ovali porcelianinė lėkštė Arcoroc
TERRASTONE, 29 cm

Mėlyna ovali porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc"
TERRASTONE. Suteikite savo serviruojamam stalui
gamtoje randama natūralių spalvų ir formų grožį su
,,Arcoroc" TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE
serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra
gerokais tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
did...

Modelis:
L6284

Kaina:

17,85
EUR
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Mėlyna porcelianinė lėkštė Arcoroc CANYON
RIDGE, 22 cm

Modelis:
L6291

Kaina:

10,55
EUR

Mėlyna porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" CANYON
RIDGE.Indų serija ,,Arcoroc" CANYON RIDGE įkvėpta
gamtos. Praturtinkite serviruojama stalą su
kokybiškais CANYON RIDGE serijos indais.CANYON
RIDGE serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio,
kuris yra gerokais tvirtesnis už įprastą porcelianą. Indi
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
didesnį atsparumą įbrėžimams ir sutr...

Mėlyna porcelianinė lėkštė Arcoroc TERRASTONE,
16.5 cm

Mėlyna porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" TERRASTONE.
Suteikite savo serviruojamam stalui gamtoje randama
natūralių spalvų ir formų grožį su ,,Arcoroc"
TERRASTONE serijos indais. TERRASTONE serijos indai
pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra gerokais
tvirtesnis už įprasta porcelianą. Lėkštės paviršius
padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų didesnį ...

Modelis:
L6278

Kaina:

5,59
EUR

Oranžinė lėkštė Chef & Sommelier MOON, 31 cm

Modelis:
S1114

Kaina:

29,00
EUR

Oranžinės lėkštė Chef & Sommelier
MOON.Nepretenzingo dizaino plačių kraštų lėkštė
Chef & Sommelier MOON puikiai tinka
reprezentatyviam steiko, vištienos kepsniui arba
salotoms patiekti.Visi Chef & Sommelier MOON serijos
indai pagaminti iš tvirto MAXIMA porceliano. MAXIMA
porcelianas yra du kartus tvirtesnis už kitus tokio
storio indus. Indų didesnis atsparumas įbrėžimams ir
sutrenkimams ...

Oranžinė porcelianinė lėkštė Arcoroc CANYON
RIDGE, 16.5 cm

Oranžinės spalvos porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc"
CANYON RIDGE.Indų serija ,,Arcoroc" CANYON RIDGE
įkvėpta gamtos. Praturtinkite serviruojama stalą su
kokybiškais CANYON RIDGE serijos indais.CANYON
RIDGE serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio,
kuris yra gerokais tvirtesnis už įprastą porcelianą. Indi
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
didesnį atsparumą įbrėžim...

Modelis:
L6292

Kaina:

5,55
EUR
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Oranžinė porcelianinė lėkštė sriubai Chef &
Sommelier SAVOR 300 ml, 31 cm

Modelis:
S0784

Kaina:

29,00
EUR

Oranžinė lėkštė sriubai su plačiais kraštais Chef &
Sommelier SAVOR.Išskirtinių apvalių formų lėkštė su
plačiais kraštais. Sukurs puikų foną, leisianti Jums
skoningai patiekti pačius gurmaniškiausius
patiekalus.Visi Chef & Sommelier SAVOR serijos indai
pagaminti iš tvirto MAXIMA porceliano. MAXIMA
porcelianas yra du kartus tvirtesnis už kitus tokio
storio indus. Indų didesnis atsparumas ...

Oranžinis porcelianinis dubenėlis Arcoroc CANYON
RIDGE, 15.5 cm

Oranžinis porcelianinis dubenėlis ,,Arcoroc" CANYON
RIDGE.Indų serija ,,Arcoroc" CANYON RIDGE įkvėpta
gamtos. Praturtinkite serviruojama stalą kokybiškais
CANYON RIDGE serijos indais.CANYON RIDGE serijos
indai pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra
gerokais tvirtesnis už įprastą porcelianą. Indi
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų
didesnį atsparumą įbrėžimams ir...

Modelis:
L6294

Kaina:

7,85
EUR

Ovali lėkštė ,,Arcoroc" SCENARI, 24x16 cm

Modelis:
H4015

Kaina:

6,20
EUR

Ovali porcelianinė balta lėkštė ,,Arcoroc" SCENARI.
Prancūzų gamintojo ,,Arcoroc" SCENARI indai skirti
profesionaliam naudojimui restoranuose ir kavinėse.
Ovalios lėkštės ,,Arcoroc" SCENARI charakteristikos:
Pagaminta iš porceliano. Spalva - balta. Matmenys -
24x16 cm.

Ovali lėkštė ,,Arcoroc" SCENARI, 28x21 cm

Ovali porcelianinė balta lėkštė ,,Arcoroc"
SCENARI.Prancūzų gamintojo ,,Arcoroc" SCENARI
indai skirti profesionaliam naudojimui restoranuose ir
kavinėse.Ovalios lėkštės ,,Arcoroc" SCENARI
charakteristikos:Pagaminta iš porceliano.Spalva -
balta.Matmenys - 28x21 cm.

Modelis:
H4014

Kaina:

8,99
EUR
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Ovali lėkštė ,,Arcoroc" SCENARI, 34x26 cm

Modelis:
H4013

Kaina:

11,30
EUR

Ovali porcelianinė balta lėkštė ,,Arcoroc" SCENARI.
Prancūzų gamintojo ,,Arcoroc" SCENARI indai skirti
profesionaliam naudojimui restoranuose ir kavinėse.
Ovalios lėkštės ,,Arcoroc" SCENARI charakteristikos:
Pagaminta iš porceliano. Spalva - balta. Matmenys -
34x26 cm.

Ovali lėkštė Arcoroc INTENSITY, 25 cm

Baltos spalvos ovali lėkštė, 25 cm pločio, iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis ...

Modelis:
L2424

Kaina:

4,19
EUR

Ovali lėkštė Arcoroc INTENSITY, 29 cm

Modelis:
L2425

Kaina:

6,99
EUR

Baltos spalvos ovali lėkštė, 29 cm pločio, iš INTENSITY
serijos. Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis ...

Ovali lėkštė Arcoroc INTENSITY, 35 cm

Baltos spalvos ovali lėkštė iš INTENSITY serijos.
Tradicinio dizaino lėščių serija INTENSITY tai
elegantiškų ir rafinuotų formų indai. Kurie yra
pagaminti iš Zenix®, todėl pasižymi išskirtinai aukšta
kokybe ir patvarumu. Platūs indų kraštai ir tvirtas
lėkščių paviršius INTENSITY serijos indus leis lengvai
prideri...

Modelis:
G4975

Kaina:

9,70
EUR
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Ovali lėkštė EBRO, 22 cm

Modelis:
B402854

Kaina:

2,29
EUR

Balta 22 cm dydžio ovali lėkštė iš italų gamintojo
Bormioli EBRO serijos. EBRO serijos lėkščių išskirtinis
bruožas - banguoti kraštai, kurie suteikia lėkštėms
lengvumo ir įspūdį. Ši lėkštė ne tik daili bet ir labai
tvirta, nes pagaminta iš pilnai grūdinto OPAL stiklo.
Dėl pilnai grūdinto OPAL stiklo EBRO serijos lėkš...

Ovali lėkštė EBRO, 36 cm

Balta 36 cm dydžio ovali lėkštė iš italų gamintojo
Bormioli EBRO serijos. EBRO serijos lėkščių išskirtinis
bruožas - banguoti kraštai, kurie suteikia lėkštėms
lengvumo ir įspūdį. Ši lėkštė ne tik daili bet ir labai
tvirta, nes pagaminta iš pilnai grūdinto OPAL stiklo.
Dėl pilnai grūdinto OPAL stiklo EBRO serijos lėkš...

Modelis:
B402852

Kaina:

3,40
EUR

Ovali lėkštė RUBIN CREAM, 24 cm

Modelis:
P004.028828

Kaina:

16,90
EUR

Porcelianinė ovali lėkštė, 24 cm skersmens, iš
vokiečių gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM
serjos. Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę
patirtį porceliano indų gamyboje sukaupusi
kompanija, kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau
nei 200 metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich
Tettau" kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano
indus. Ovali ...

Ovali lėkštė RUBIN CREAM, 31 cm

Porcelianinė ovali lėkštė, 31 cm skersmens, iš
vokiečių gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM
serjos. Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę
patirtį porceliano indų gamyboje sukaupusi
kompanija, kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau
nei 200 metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich
Tettau" kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano
indus. Ovali ...

Modelis:
P004.029101

Kaina:

29,20
EUR
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Ovali lėkštė RUBIN CREAM, 35 cm

Modelis:
P004.029143

Kaina:

33,90
EUR

Porcelianinė ovali lėkštė, 35 cm skersmens, iš
vokiečių gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM
serjos. Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę
patirtį porceliano indų gamyboje sukaupusi
kompanija, kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau
nei 200 metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich
Tettau" kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano
indus. Ovali ...

Ovali lėkštė TRIANON, 29 cm

Klasikinės baltos spalvos 29 cm ovali lėkštė iš
TRIANON serijos, ši Arcoroc gamintojo ovali lėkštė yra
malonios baltos spalvos su banguotais krašteliais,
todėl ją lengvai priderinsite prie įvairaus stalo
serviravimo. TRIANON serijos lėkštės pagaminti iš
grūdinto stiklo todėl yra gerokai atsparesnės
smūgiams ir išoriniams aplinkos p...

Modelis:
09392

Kaina:

8,20
EUR

Ovali pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA
SPACE, 27 cm

Modelis:
XASCMOV31OV

Kaina:

20,90
EUR

Pilka porcelianinė ovali lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPA...

Ovali porcelianinė lėkštė DELTA, 34 cm

Ovali porcelianinė 34 cm skersmens lėkštė iš Gural
Delta serijos. Ovalios lėkštės Delta ryškiai balta
spalva, modernios minimalistinio stiliaus formos
suteikia šiai lėkštei šiuolaikiško modernumo įspūdį.
Gural gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal
specialią technologiją, kas suteikią jų porceliano
gaminiams didelį tvirtumą ir i...

Modelis:
GDO34KY00

Kaina:

13,50
EUR
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Ovali porcelianinė lėkštė DELTA, 39 cm

Modelis:
GDO39KY00

Kaina:

18,70
EUR

Ovali porcelianinė 39 cm skersmens lėkštė iš Gural
Delta serijos. Ovalios lėkštės Delta ryškiai balta
spalva, modernios minimalistinio stiliaus formos
suteikia šiai lėkštei šiuolaikiško modernumo įspūdį.
Gural gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal
specialią technologiją, kas suteikią jų porceliano
gaminiams didelį tvirtumą ir i...

Ovali porcelianinė lėkštė FLORA, 28 cm

Porcelianinė ovali lėkštė 28 cm skersmens iš Gural
FLORA serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural F...

Modelis:
GFLO28KY00

Kaina:

10,40
EUR

Ovali porcelianinė lėkštė FLORA, 32 cm

Modelis:
GFLO32KY00

Kaina:

14,20
EUR

Porcelianinė ovali lėkštė 32 cm skersmens iš Gural
FLORA serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural F...

Ovali porcelianinė lėkštė FLORA, 34 cm

Porcelianinė ovali lėkštė 34 cm skersmens iš Gural
FLORA serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural F...

Modelis:
GFLO34KYK00

Kaina:

15,00
EUR
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Ovali porcelianinė lėkštė FLORA, 36 cm

Modelis:
GFLO36KY00

Kaina:

17,93
EUR

Porcelianinė ovali lėkštė 36 cm skersmens iš Gural
FLORA serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural F...

PICOS LENTA

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias
dalis.Matmenys ø300mm

Modelis:
505540

Kaina:

8,83
EUR

PICOS LENTA 350

Modelis:
505557

Kaina:

9,81
EUR

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis. -
Matmenys ø350mm

PICOS LENTA 400

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis.-
Matmenys ø400

Modelis:
505564

Kaina:

11,18
EUR
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PICOS LENTA 450

Modelis:
505571

Kaina:

13,54
EUR

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis.-
Matmenys ø450

PICOS LENTA 500

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis-
Matmenys ø500

Modelis:
505588

Kaina:

16,67
EUR

PICOS LENTA 600

Modelis:
505595

Kaina:

20,99
EUR

PICOS LENTA– Pagaminta iš buko masyvo.– Grioveliai
palengvina picos supjaustymą į 6 lygias dalis.-
Matmenys ø600

PICOS LENTA SU RANKENĖLE

– Specialus užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki
350°C temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.

Modelis:
506318

Kaina:

30,41
EUR
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PICOS LENTA SU RANKENĖLE 305

Modelis:
506325

Kaina:

32,28
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.

PICOS LENTA SU RANKENĖLE 330

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.

Modelis:
506332

Kaina:

37,28
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE 355

Modelis:
506349

Kaina:

39,96
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.–
Matmenys ø355x480 

PICOS LENTA SU RANKENĖLE 406

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.-
Matmenys ø406x533 

Modelis:
506356

Kaina:

51,98
EUR
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PICOS LENTA SU RANKENĖLE 457

Modelis:
506363

Kaina:

62,77
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.-
Matmenys ø457x585

PICOS LENTA SU RANKENĖLE 508

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.-
Matmenys ø508x634 

Modelis:
506370

Kaina:

74,55
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE 660

Modelis:
506387

Kaina:

151,06
EUR

PICOS LENTA SU RANKENĖLE– Specialus
užpatentuotas laminatas.– Atsparus iki 350°C
temperatūrai.– Naudojant gali patamsėti.-
Matmenys ø660x785

Pilka kvadratinė porcelianinė lėkštė Bonna AURA
SPACE, 27x25 cm

Pilka porcelianinė kvadratinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AUR...

Modelis:
XASCMOV34KR

Kaina:

23,70
EUR
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Pilka kvadratinė porcelianinė lėkštė Bonna AURA
SPACE, 32x30 cm

Modelis:
XASCMOV41KR

Kaina:

35,90
EUR

Pilka porcelianinė kvadratinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AUR...

Pilka kvadratinė porcelianinė padažinė Bonna
AURA SPACE, 8.5 cm

Pilka porcelianinė kvadratinė padažinė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" A...

Modelis:
XASCMOV10KS

Kaina:

8,40
EUR

Pilka lėkštė Chef & Sommelier MOON, 31 cm

Modelis:
S1115

Kaina:

29,00
EUR

Šviesiai pilkos spalvos lėkštė Chef & Sommelier
MOON.Nepretenzingo dizaino plačių kraštų lėkštė
Chef & Sommelier MOON puikiai tinka
reprezentatyviam steiko, vištienos kepsniui arba
salotoms patiekti.Visi Chef & Sommelier MOON serijos
indai pagaminti iš tvirto MAXIMA porceliano. MAXIMA
porcelianas yra du kartus tvirtesnis už kitus tokio
storio indus. Indų didesnis atsparumas įbrėžimams
ir...

Pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE, 17
cm

Pilka porcelianinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE ser...

Modelis:
XASCGRM17DZ

Kaina:

5,10
EUR
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Pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE, 21
cm

Modelis:
XASCGRM21DZ

Kaina:

6,60
EUR

Pilka porcelianinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE ser...

Pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE, 27
cm

Pilka porcelianinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE ser...

Modelis:
XASCGRM27DZ

Kaina:

8,80
EUR

Pilka porcelianinė lėkštė Bonna AURA SPACE, 30
cm

Modelis:
XASCGRM30DZ

Kaina:

11,90
EUR

Pilka porcelianinė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE ser...

Pilka porcelianinė lėkštė sriubai Chef & Sommelier
SAVOR 300 ml, 31 cm

Šviešiai pilkos spalvos lėkštė sriubai su plačiais
kraštais Chef & Sommelier SAVOR.Išskirtinių apvalių
formų lėkštė su plačiais kraštais. Sukurs puikų foną,
leisianti Jums skoningai patiekti pačius
gurmaniškiausius patiekalus.Visi Chef & Sommelier
SAVOR serijos indai pagaminti iš tvirto MAXIMA
porceliano. MAXIMA porcelianas yra du kartus
tvirtesnis už kitus tokio storio indus. Indų dides...

Modelis:
S0785

Kaina:

29,00
EUR
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Pilka porcelianinė salotinė Bonna AURA SPACE 400
ml, 16 cm

Modelis:
XASCGRM16KS

Kaina:

7,40
EUR

Pilka porcelianinė salotinė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE s...

Pilka porcelianinė salotinė Bonna AURA SPACE 850
ml, 22 cm

Pilka porcelianinė salotinė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPACE s...

Modelis:
XASCVNT22KS

Kaina:

22,40
EUR

Pilka stačiakampė porcelianinė lėkštė Bonna AURA
SPACE, 23x16 cm

Modelis:
XASCMOV26DT

Kaina:

16,20
EUR

Pilka porcelianinė stačiakampė lėkštė ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AU...

Pilkas porcelianinis dubenėlis Bonna AURA SPACE
450 ml, 18 cm

Pilkas porcelianinis dubenėlis ,,Bonna" AURA
SPACE.Gamintojas BONNA gamina išskirtinai aukštos
kokybės porceliano indus. Indai gaminami naudojant
naujausias gamybos technologijas. Gamybos procese
indai išdeginami 1250 ºC temperatūroje. To pasekoje
užtikrinamas indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės
- tai užtikrina jų higieniškumą.Dėka aukštos kokybės
tvirto porceliano ,,Bonna" AURA SPAC...

Modelis:
XASCVNT18KS

Kaina:

14,40
EUR

K
ATALO

G
AS   Stalo indai



63

PLASTIKINIS SALOTŲ DUBENĖLIS - 4 l - 325x100
mm

Modelis:
566909

Kaina:

6,62
EUR

– Žydras, skaidrus.

Porcelianas dubenėlis, 12 cm

Baltas porcelianas, minimalistinio stiliaus, dubenėlis.
Indo užkepimui charakteristikos: Pagamintas iš
porceliano. Spalva - balta. Skersmuo ø12 cm. Aukštis
- 4 cm.

Modelis:
WAS4966120

Kaina:

1,50
EUR

Porcelianinė gili lėkštė DELTA, 22 cm

Modelis:
GD122CK00

Kaina:

2,29
EUR

Porcelianinė gili lėkštė iš Gural Delta serijos. Lėkštės
Delta ryškiai balta spalva, modernios minimalistinio
stiliaus formos suteikia šiai lėkštei šiuolaikiško
modernumo įspūdį. Gural gamintojo porcelianas yra
gaminamas pagal specialią technologiją, kas suteikią
jų porceliano gaminiams didelį tvirtumą ir
ilgaamžiškumą. Tod...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
BLACK, 17.5 cm

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG BLACK
serijos. Indų serija GINSENG BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG BLACK serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išsk...

Modelis:
S3203

Kaina:

7,80
EUR
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Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
BLACK, 21.5 cm

Modelis:
S3202

Kaina:

15,50
EUR

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG BLACK
serijos. Indų serija GINSENG BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG BLACK serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išsk...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
BLACK, 28.5 cm

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG BLACK
serijos. Indų serija GINSENG BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG BLACK serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išsk...

Modelis:
S3201

Kaina:

16,40
EUR

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
GREY, 17.5 cm

Modelis:
S3303

Kaina:

7,80
EUR

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG GREY
serijos. Indų serija GINSENG GREY - tai ,,Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG GREY serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išskir...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
GREY, 21.5 cm

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG GREY
serijos. Indų serija GINSENG GREY - tai ,,Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG GREY serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išskir...

Modelis:
S3302

Kaina:

15,40
EUR
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Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG
GREY, 28.5 cm

Modelis:
S3301

Kaina:

16,40
EUR

Subtilaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG GREY
serijos. Indų serija GINSENG GREY - tai ,,Art deco"
stiliaus, elegantiškų juodų linijų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda papuoš net patį prabangiausią
stalą. Indai iš GINSENG GREY serijos pagaminti iš
porceliano, naudojant išskir...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG,
14.5 cm

Modernaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" GINSENG serijos. Indų
serija GINSENG - modernaus rašto indai, kurių
prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų stalą skoningu ir
egzotiškai moderniu stiliumi. Šios serijos indai puikiai
tiks tiems kas ieško prabangaus išskirtinumo.
GINSENG serijos indai paga...

Modelis:
S0532

Kaina:

8,37
EUR

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG,
17 cm

Modelis:
S0506

Kaina:

8,95
EUR

Modernaus dizaino, 17 cm skersmens, porcelianinė
lėkštė iš Prancūzų gamintojo ,,Chef & Sommelier"
GINSENG serijos. Indų serija GINSENG - modernaus
rašto indai, kurių prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų
stalą skoningu ir egzotiškai moderniu stiliumi. Šios
serijos indai puikiai tiks tiems kas ieško prabangaus
išskirtinumo. GINSENG...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG,
21 cm

Modernaus dizaino, 21 cm skersmens, porcelianinė
lėkštė iš Prancūzų gamintojo ,,Chef & Sommelier"
GINSENG serijos. Indų serija GINSENG - modernaus
rašto indai, kurių prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų
stalą skoningu ir egzotiškai moderniu stiliumi. Šios
serijos indai puikiai tiks tiems kas ieško prabangaus
išskirtinumo. GINSENG...

Modelis:
S0504

Kaina:

18,50
EUR
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Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG,
25 cm

Modelis:
S0503

Kaina:

19,60
EUR

Modernaus dizaino, 25 cm skersmens, porcelianinė
lėkštė iš Prancūzų gamintojo ,,Chef & Sommelier"
GINSENG serijos. Indų serija GINSENG - modernaus
rašto indai, kurių prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų
stalą skoningu ir egzotiškai moderniu stiliumi. Šios
serijos indai puikiai tiks tiems kas ieško prabangaus
išskirtinumo. GINSENG...

Porcelianinė lėkštė Chef & Sommelier GINSENG,
28 cm

Modernaus dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG serijos. Indų
serija GINSENG - modernaus rašto indai, kurių
prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų stalą skoningu ir
egzotiškai moderniu stiliumi. Šios serijos indai puikiai
tiks tiems kas ieško prabangaus išskirtinumo.
GINSENG serijos indai pag...

Modelis:
S0502

Kaina:

19,70
EUR

Porcelianinė lėkštė DELTA, 16 cm

Modelis:
GD116DU00

Kaina:

1,73
EUR

Porcelianinė 16 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Porcelianinė lėkštė DELTA, 20 cm

Porcelianinė 20 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Modelis:
GD120DU00

Kaina:

2,26
EUR
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Porcelianinė lėkštė DELTA, 22 cm

Modelis:
GD122DU00

Kaina:

2,29
EUR

Porcelianinė 22 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Porcelianinė lėkštė DELTA, 26 cm

Porcelianinė 26 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Modelis:
GD126DU00

Kaina:

2,75
EUR

Porcelianinė lėkštė DELTA, 30 cm

Modelis:
GD130DU00

Kaina:

5,36
EUR

Porcelianinė 30 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Porcelianinė lėkštė DELTA, 32 cm

Porcelianinė 32 cm skersmens lėkštė iš Gural Delta
serijos. Lėkštės Delta ryškiai balta spalva, modernios
minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai lėkštei
šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamži&scaron...

Modelis:
GD132DU00

Kaina:

7,21
EUR
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Porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 16 cm

Modelis:
S0106

Kaina:

6,98
EUR

Porcelianinė 16 cm skersmens lėkštė iš Chef &
Sommelier Embassy White serijos. Kartais tiesiog
neįmanoma išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo
indų. C&S gamintojai gali didžiuotis pristatydami
EMBASSY WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai
puikiai tiks kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus
eiliniai pietūs ar šventinė vakarienė. Aukšta ko...

Porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 21 cm

Lėkštė 21 cm skersmens iš Chef & Sommelier
Embassy White serijos. Kartais tiesiog neįmanoma
išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo indų. C&S
gamintojai gali didžiuotis pristatydami EMBASSY
WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai puikiai tiks
kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus eiliniai pietūs ar
šventinė vakarienė. Aukšta kokybė garantuo...

Modelis:
S0104

Kaina:

10,90
EUR

Porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 26 cm

Modelis:
S0103

Kaina:

13,90
EUR

Lėkštė, 26 cm skersmens, iš Chef & Sommelier
Embassy White serijos.Kartais tiesiog neįmanoma
išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo indų. C&S
gamintojai gali didžiuotis pristatydami EMBASSY
WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai puikiai tiks
kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus eiliniai pietūs ar
šventinė vakarienė. Aukšta kokybė garantu...

Porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 28 cm

Porcelianinė, 28 skersmens, lėkštė iš Chef &
Sommelier Embassy White serijos. Kartais tiesiog
neįmanoma išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo
indų. C&S gamintojai gali didžiuotis pristatydami
EMBASSY WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai
puikiai tiks kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus
eiliniai pietūs ar šventinė vakarienė. Aukšta kok...

Modelis:
S0102

Kaina:

13,90
EUR
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Porcelianinė lėkštė EMBASSY WHITE, 31 cm

Modelis:
S0101

Kaina:

26,90
EUR

Porcelianinė lėkštė 31 cm skersmens iš Chef &
Sommelier Embassy White serijos. Kartais tiesiog
neįmanoma išsiversti be kokybiškų klasikinių stalo
indų. C&S gamintojai gali didžiuotis pristatydami
EMBASSY WHITE seriją. Balti porcelianiniai indai
puikiai tiks kiekvienai progai, nesvarbu ar tai bus
eiliniai pietūs ar šventinė vakarienė. Aukšta ko...

Porcelianinė lėkštė FLORA, 16 cm

Porcelianinė lėkštė iš Gural FLORA serijos. Banguotos
lėkštės formos ir sudėtingi ornamentai paverčia
FLORA serijos lėkštę išskirtine ir suteikia jai
prabangos įspūdį. Gural gamintojo porcelianas yra
gaminamas pagal specialią technologiją, kas suteikią
jų porceliano gaminiams didelį tvirtumą ir
ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora serijos lėk&scaro...

Modelis:
GFLO16DU00

Kaina:

2,00
EUR

Porcelianinė lėkštė FLORA, 20 cm

Modelis:
GFLO20DU00

Kaina:

2,58
EUR

Porcelianinė lėkštė 20 cm skersmens iš Gural FLORA
serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora s...

Porcelianinė lėkštė FLORA, 25 cm

Porcelianinė lėkštė 25 cm skersmens iš Gural FLORA
serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora s...

Modelis:
GFLO25DU00

Kaina:

2,87
EUR
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Porcelianinė lėkštė FLORA, 27 cm

Modelis:
GFLO27DU00

Kaina:

3,45
EUR

Porcelianinė lėkštė 27 cm skersmens iš Gural FLORA
serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora s...

Porcelianinė lėkštė FLORA, 30 cm

Porcelianinė lėkštė 30 cm skersmens iš Gural FLORA
serijos. Banguotos lėkštės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos lėkštę išskirtine ir
suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora s...

Modelis:
GFLO30DU00

Kaina:

6,20
EUR

Porcelianinė lėkštė RUBIN CREAM, 19 cm

Modelis:
P004.028044

Kaina:

7,90
EUR

Porcelianinė lėkštė, 19 cm skersmens, iš vokiečių
gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos.
Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį
porceliano indų gamyboje sukaupusi kompanija,
kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau nei 200
metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich Tettau"
kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano indus.
Lėkšt...

Porcelianinė lėkštė RUBIN CREAM, 25 cm

Porcelianinė lėkštė, 17 cm skersmens, iš vokiečių
gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos.
Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį
porceliano indų gamyboje sukaupusi kompanija,
kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau nei 200
metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich Tettau"
kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano indus.
Lėkšt...

Modelis:
P004.028086

Kaina:

13,20
EUR
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Porcelianinė lėkštė RUBIN CREAM, 27 cm

Modelis:
P004.028128

Kaina:

14,70
EUR

Porcelianinė lėkštė, 27 cm skersmens, iš vokiečių
gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos.
Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį
porceliano indų gamyboje sukaupusi kompanija,
kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau nei 200
metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich Tettau"
kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano indus.
Lėkšt...

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE BLACK, 17.5 cm

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE BLACK
serijos. Indų serija SATINIQUE BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių juodų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE BLACK serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "...

Modelis:
S3003

Kaina:

7,80
EUR

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE BLACK, 21.5 cm

Modelis:
S3002

Kaina:

15,50
EUR

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE BLACK
serijos. Indų serija SATINIQUE BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių juodų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE BLACK serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "...

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE BLACK, 28.5 cm

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE BLACK
serijos. Indų serija SATINIQUE BLACK - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių juodų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE BLACK serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "...

Modelis:
S3001

Kaina:

16,50
EUR
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Porcelianinė lėkštė SATINIQUE GREY, 17.5 cm

Modelis:
S3103

Kaina:

7,80
EUR

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE GREY
serijos. Indų serija SATINIQUE GREY - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių pilkų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE GREY serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "Che...

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE GREY, 21.5 cm

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE GREY
serijos. Indų serija SATINIQUE GREY - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių pilkų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE GREY serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "Che...

Modelis:
S3102

Kaina:

15,40
EUR

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE GREY, 28.5 cm

Modelis:
S3101

Kaina:

16,50
EUR

Rafinuoto dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE GREY
serijos. Indų serija SATINIQUE GREY - tai "Art deco"
stiliaus, subtilių pilkų kvadratų rašto indai, kurių
prabangi išvaizda kviečia mėgautis skaniais
patiekalais. Indai iš SATINIQUE GREY serijos
pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę "Che...

Porcelianinė lėkštė SATINIQUE, 28 cm

Išskirtinio dizaino porcelianinė lėkštė iš Prancūzų
gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE serijos.
Indų serija SATINIQUE - tai "Art deco" stiliaus,
subtilaus rašto indai, kurių prabangi išvaizda kviečia
mėgautis skaniais patiekalais. Indai iš SATINIQUE
serijos pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę
"Chef & Sommelier" techno...

Modelis:
S0402

Kaina:

19,70
EUR
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Porcelianinė lėkštė sriubai Chef & Sommelier
GINSENG, 23 cm

Modelis:
S0507

Kaina:

19,30
EUR

Modernaus dizaino porcelianinė lėkštė sriubai iš
Prancūzų gamintojo ,,Chef & Sommelier" GINSENG
serijos. Indų serija GINSENG - modernaus rašto indai,
kurių prabangi išvaizda leis serviruoti Jūsų stalą
skoningu ir egzotiškai moderniu stiliumi. Šios serijos
indai puikiai tiks tiems kas ieško prabangaus
išskirtinumo. GINSENG serijos i...

Porcelianinė lėkštė sriubai SATINIQUE, 24 cm

Išskirtinio dizaino porcelianinė lėkštė sriubai iš
Prancūzų gamintojo "Chef & Sommelier" SATINIQUE
serijos. Indų serija SATINIQUE - tai "Art deco" stiliaus,
subtilaus rašto indai, kurių prabangi išvaizda kviečia
mėgautis skaniais patiekalais. Indai iš SATINIQUE
serijos pagaminti iš porceliano, naudojant išskirtinę
"Chef & Sommelier...

Modelis:
S0407

Kaina:

19,30
EUR

Porcelianinė ovali lėkštė DELTA, 29 cm

Modelis:
GDO29KY00

Kaina:

8,37
EUR

Ovali porcelianinė 29 cm skersmens lėkštė iš Gural
Delta serijos. Ovalios lėkštės Delta ryškiai balta
spalva, modernios minimalistinio stiliaus formos
suteikia šiai lėkštei šiuolaikiško modernumo įspūdį.
Gural gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal
specialią technologiją, kas suteikią jų porceliano
gaminiams didelį tvirtumą ir i...

Porcelianinė salotinė DELTA, 14 cm

Maža 14 cm skersmens porcelianinė salotinė iš Gural
Delta serijos. Salotinės Delta ryškiai balta spalva,
modernios minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai
lėkštei šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural
gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą...

Modelis:
GEO14KK00

Kaina:

3,10
EUR
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Porcelianinė salotinė DELTA, 23 cm

Modelis:
GEO23KK00

Kaina:

5,73
EUR

Porcelianinė salotinė 23 cm skersmens iš Gural Delta
serijos. Salotinės Delta ryškiai balta spalva,
modernios minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai
lėkštei šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural
gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. To...

Porcelianinė salotinė FLORA, 14 cm

Porcelianinė maža salotinė 14 cm skersmens iš Gural
FLORA serijos. Banguotos salotinės formos ir
sudėtingi ornamentai paverčia FLORA serijos salotinę
išskirtine ir suteikia jai prabangos įspūdį. Gural
gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora
serijos sal...

Modelis:
GFLO14KK00

Kaina:

2,87
EUR

Porcelianinė salotinė FLORA, 23 cm

Modelis:
GFLO23KK00

Kaina:

6,34
EUR

Porcelianinė salotinė 23 cm skersmens iš Gural FLORA
serijos. Banguotos salotinės formos ir sudėtingi
ornamentai paverčia FLORA serijos salotinę išskirtine
ir suteikia jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo
porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora
serijos salotinė...

Porcelianinė serviravimo lėkštė RUBIN CREAM, 28
cm

Porcelianinė serviravimo lėkštė, 28 cm skersmens, iš
vokiečių gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM
serjos. Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę
patirtį porceliano indų gamyboje sukaupusi
kompanija, kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau
nei 200 metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich
Tettau" kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano
indus. ...

Modelis:
P004.029269

Kaina:

28,20
EUR
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Porcelianinė sultininė DELTA, 12 cm

Modelis:
GEO12KS00

Kaina:

5,18
EUR

Porcelianinė sultininė iš Gural Delta serijos.
Porcelianinės sultininės Delta ryškiai balta spalva,
modernios minimalistinio stiliaus formos suteikia šiai
sultininei šiuolaikiško modernumo įspūdį. Gural
gamintojo porcelianas yra gaminamas pagal specialią
technologiją, kas suteikią jų porceliano gaminiams
didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Todė...

Porcelianinė sultininė FLORA, 10 cm

Porcelianinė sultininė iš Gural FLORA serijos.
Banguotos sultininės formos ir sudėtingi ornamentai
paverčia FLORA serijos sultininę išskirtine ir suteikia
jai prabangos įspūdį. Gural gamintojo porcelianas yra
gaminamas pagal specialią technologiją, kas suteikią
jų porceliano gaminiams didelį tvirtumą ir
ilgaamžiškumą. Todėl Gural Flora serijos sultininės ir
kiti in...

Modelis:
GFLO10KS00

Kaina:

5,76
EUR

Porcelianinis serviravimo šaukštas APPETIZER 8
cm, 30 ml

Modelis:
L3201

Kaina:

2,20
EUR

Porcelianinis indas užkandžiams, 30 ml talpos, iš
prancūzų gamintojo "Arcoroc" APPETIZER serijos.
Suteikite savo pietų stalui dramatiškų ir modernių
poykičių su Arcoroc Appetizer indų serija. Appetizer
serijos indai pagaminti iš kokybiško labai tvirto
porceliano. Šios serijos indai išsiskiria savo
unikaliomis ir moderniomis dizaino formomis. I...

Porcelianinis serviravimo šaukštas APPETIZER,
10.6 cm

Suteikite savo pietų stalui dramatiškų ir modernių
poykičių su Arcoroc Appetizer indų serija. Appetizer
serijos indai pagaminti iš kokybiško labai tvirto
porceliano. Šios serijos indai išsiskiria savo
unikaliomis ir moderniomis dizaino formomis. Šaukšto
Appetizer charakteristikos: Pagaminta iš labai tvirto
porceliano. Galima plau...

Modelis:
R0738

Kaina:

3,39
EUR
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Porcelianinis užkandžių šaukštas, 6.2 cm

Modelis:
WAS4837060

Kaina:

0,84
EUR

Baltas porcelianas šaukštas užkandžiams. Šaukštas
skirtas užkandžių pateikimui, tačiau gali būti
naudojamas kaip indas padažui patiekti. Šaukšto
charakteristikos: Pagamintas iš porceliano. Dydis - 6.2
cm. Aukštis - 3.8 cm.

Puodelis sultiniui ,,Arcoroc" REST, 310 ml

Baltas grūdinto stiklo puodelis sultiniui ,,Arcoroc"
REST.Puodelis sultiniui pagamintas iš tvirto grūdinto
stiklo, todėl yra tvirtas ir ilgaamžiškas. Spalva
neišblunka netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimų indaplovėje. Pritaikytas intensyviam
naudojimui.Puodelio sultiniui
charakteristikos:Pagamintas Prancūzijoje.Pagamintas
iš grūdinto stiklo.Galima plauti indaplovėje.Galima
naudoti...

Modelis:
28891

Kaina:

3,04
EUR

Puodukas sultiniui DIRECTOIRE ECLIPSE, 720 ml

Modelis:
H0257

Kaina:

3,20
EUR

Rudos spalvos grūdinto stiklo puodukas sultiniui iš
DIRECTOIRE ECLIPSE serijos. Švelni ruda stiklo spalva
suteikia šios serijos puodeliams solidžią išvaizdą kuri
tikrai papuoš Jūsų virtuvę, pietų ar vakarienės stalą.
DIRECTOIRE ECLIPSE serijos indai pagaminti iš pilnai
grūdinto stiklo todėl yra labai tvirti ir atsparūs
išoriniams aplinko...

Puodukas sultiniui TRIANON, 300 ml

Baltos spalvos puodukas sultiniui su dvejomis
auselėmis iš Arcoroc TRIANON serijos. Malonios baltos
spalvos ir suktais ornamentais dekoruotas puodelis
sultiniui pagamintas iš kokybiško grūdinto stiklo kurio
dėka puodelis sultiniui yra gerokai atsparesnis
smūgiams ir išoriniams aplinkos poveikiams. Puodelio
sultiniui TRIANON charakteristikos: Pagamintas
i&sca...

Modelis:
14661

Kaina:

3,50
EUR
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Ruda ovali porcelianinė lėkštė Bonna AURA
TERRAIN, 34 cm

Modelis:
XATRGRM34OKY

Kaina:

22,90
EUR

Ruda ovali porcelianinė lėkštė iš BONNA "Aura
Terrain" serijos. Gamintojas BONNA gamina išskirtinai
aukštos kokybės porceliano indus. Indai gaminami
naudojant naujausias gamybos technologijas.
Gamybos procese indai išdeginami 1250 ºC
temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas indų
tvirtumas, indai nesugeria drėgmės - tai užtikrina jų
higienišku...

Rudas porcelianis dubenėlis Bonna AURA
TERRAIN, 16 cm

Rudas porcelianinis dubenėlis, 16 cm skersmens, iš
BONNA "Aura Terrain" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės - tao
užtikrina jų higieni...

Modelis:
XATRGRM16KS

Kaina:

7,20
EUR

Rudas porcelianis dubenėlis Bonna AURA
TERRAIN, 20 cm

Modelis:
XATRGRM20KS

Kaina:

10,90
EUR

Rudas porcelianinis dubenėlis, 20 cm skersmens, iš
BONNA "Aura Terrain" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės - tai
užtikrina jų higieni...

Salotinė COCOON, 12 cm

Jei norite kokybiško indo, kuris jums tarnautų ilgai ir
išliktų puikios išvaizdos, tai ši kolekcija kaip tik Jūms.
Šios salotinės yra įvairiausių dydžių, todėl tikrai rasite
kur jas panaudoti. Universalumas ir kokybė, būtent
šiais apibrėžimais geriausiai galima apibūtinti
COCOON serijos salotines. COCOON serija yra
pagaminta iš grūdinto ...

Modelis:
41882

Kaina:

1,22
EUR
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Salotinė COCOON, 15 cm

Modelis:
41841

Kaina:

3,20
EUR

Jei norite kokybiško indo, kuris jums tarnautų ilgai ir
išliktų puikios išvaizdos, tai ši kolekcija kaip tik Jūms.
Šios salotinės yra įvairiausių dydžių, todėl tikrai rasite
kur jas panaudoti. Universalumas ir kokybė, būtent
šiais apibrėžimais geriausiai galima apibūtinti
COCOON serijos salotines. COCOON serija yra
pagaminta iš grūdinto ...

Salotinė COCOON, 18 cm

Jei norite kokybiško indo, kuris jums tarnautų ilgai ir
išliktų puikios išvaizdos, tai ši kolekcija kaip tik Jūms.
Šios salotinės yra įvairiausių dydžių, todėl tikrai rasite
kur jas panaudoti. Universalumas ir kokybė, būtent
šiais apibrėžimais geriausiai galima apibūtinti
COCOON serijos salotines. COCOON serija yra
pagaminta iš grūdinto ...

Modelis:
41879

Kaina:

3,80
EUR

Salotinė COCOON, 21 cm

Modelis:
41877

Kaina:

4,20
EUR

Jei norite kokybiško indo, kuris jums tarnautų ilgai ir
išliktų puikios išvaizdos, tai ši kolekcija kaip tik Jūms.
Šios salotinės yra įvairiausių dydžių, todėl tikrai rasite
kur jas panaudoti. Universalumas ir kokybė, būtent
šiais apibrėžimais geriausiai galima apibūtinti
COCOON serijos salotines. COCOON serija yra
pagaminta iš grūdinto ...

Salotinė COCOON, 24 cm

Jei norite kokybiško indo, kuris jums tarnautų ilgai ir
išliktų puikios išvaizdos, tai ši kolekcija kaip tik Jūms.
Šios salotinės yra įvairiausių dydžių, todėl tikrai rasite
kur jas panaudoti. Universalumas ir kokybė, būtent
šiais apibrėžimais geriausiai galima apibūtinti
COCOON serijos salotines. COCOON serija yra
pagaminta iš grūdinto ...

Modelis:
G1698

Kaina:

5,20
EUR
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Salotinė EBRO, 23 cm

Modelis:
B402879

Kaina:

4,50
EUR

Balta 23 cm skersmens Salotinė iš italų gamintojo
Bormioli EBRO serijos. EBRO serijos salotinės
išskirtinis bruožas - banguoti kraštai, kurie suteikia
salotinei lengvumo įspūdį. Ši Salotinė ne tik daili bet ir
labai tvirta, nes pagaminta iš pilnai grūdinto OPAL
stiklo. Dėl pilnai grūdinto OPAL stiklo EBRO serijos
salotinė pasižymi 3 kartus didesniu at...

Salotinė Luminarc EVOLUTION PEPS, 12 cm

EVOLUTION PEPS yra baltas klasikinio stiliaus indas su
aukštais kraštais. Gali būti naudojamas kaip salotų,
ryžių arba deserto indas. Šis indas puikiai dera su
kitais EVOLUTION PEPS serijos indais. Salotinės
EVOLUTION PEPS charakteristikos: Pagaminta
Prancūzijoje. Pagaminta iš grūdinto stiklo. Galima
plauti indaplovėje. Galima naudoti mikrobangų
krosnelėse. P...

Modelis:
63355

Kaina:

2,39
EUR

Salotinė Luminarc FESTON, 18 cm

Modelis:
11364

Kaina:

2,14
EUR

Baltos spalvos 18 cm salotinė iš prancūzų gamintojo
Luminarc FESTON serijos. FESTON serijos salotinės
pasižymi savo išskirtiniu baltumu ir banguotais
salotinių kraštais. Salotinės iš FESTON serijos
pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra labai
tvirtos ir ilgaamžiškos, nepraranda savo spalvos
baltumo netgi po ilgo naudojimo ir daugybės p...

Salotinė Luminarc FESTON, 25 cm

Baltos spalvos 25 cm salotinė iš prancūzų gamintojo
Luminarc FESTON serijos. FESTON serijos salotinės
pasižymi savo išskirtiniu baltumu ir banguotais
salotinių kraštais. Salotinės iš FESTON serijos
pagamintos iš pilnai grūdinto stiklo, todėl yra labai
tvirtos ir ilgaamžiškos, nepraranda savo spalvos
baltumo netgi po ilgo naudojimo ir daugybės p...

Modelis:
E9657

Kaina:

4,89
EUR
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Salotinė Luminarc SALAD CLUB 17 cm, 0.8 l

Modelis:
J6964

Kaina:

2,49
EUR

Salotinė Luminarc SALAD CLUB - tobulam salotų
pateikimui ant stalo.Skaidri 17 cm skersmens salotinė
pagaminta iš grūdinto stiklo, todėl yra tvirta. Išlaiko
stiklo skaidrumą netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimų indaplovėje.Salotinės Luminarc SALAD CLUB
charakteristikos:Pagaminta iš grūdinto stiklo.Atspari
staigiems temperatūros pokyčiams.Galima naudoti
mikrobangų krosnelėje.Galima ...

Salotinė Luminarc SALAD CLUB 20 cm, 1.2 l

Salotinė Luminarc SALAD CLUB - tobulam salotų
pateikimui ant stalo.Skaidri 20 cm skersmens salotinė
pagaminta iš grūdinto stiklo, todėl yra tvirta. Išlaiko
stiklo skaidrumą netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimų indaplovėje.Salotinės Luminarc SALAD CLUB
charakteristikos:Pagaminta iš grūdinto stiklo.Atspari
staigiems temperatūros pokyčiams.Galima naudoti
mikrobangų krosnelėje.Galima ...

Modelis:
J6965

Kaina:

2,99
EUR

Salotinė Luminarc SALAD CLUB 22 cm, 1.8 l

Modelis:
J6966

Kaina:

3,49
EUR

Salotinė Luminarc SALAD CLUB - tobulam salotų
pateikimui ant stalo.Skaidri 22 cm skersmens salotinė
pagaminta iš grūdinto stiklo, todėl yra tvirta. Išlaiko
stiklo skaidrumą netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimų indaplovėje.Salotinės Luminarc SALAD CLUB
charakteristikos:Pagaminta iš grūdinto stiklo.Atspari
staigiems temperatūros pokyčiams.Galima naudoti
mikrobangų krosnelėje.Galima ...

Salotinė Luminarc SALAD CLUB 24 cm, 2.2 l

Salotinė Luminarc SALAD CLUB - tobulam salotų
pateikimui ant stalo.Skaidri 24 cm skersmens salotinė
pagaminta iš grūdinto stiklo, todėl yra tvirta. Išlaiko
stiklo skaidrumą netgi po ilgo naudojimo ir daugybės
plovimų indaplovėje.Salotinės Luminarc SALAD CLUB
charakteristikos:Pagaminta iš grūdinto stiklo.Atspari
staigiems temperatūros pokyčiams.Galima naudoti
mikrobangų krosnelėje.Galima ...

Modelis:
J6967

Kaina:

4,19
EUR
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Salotinė RUBIN CREAM, 20 cm

Modelis:
P004.028415

Kaina:

22,20
EUR

Porcelianinė salotinė, 20 cm skersmens, iš vokiečių
gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos.
Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį
porceliano indų gamyboje sukaupusi kompanija,
kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau nei 200
metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich Tettau"
kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano indus.
Salotinė RUBIN CR...

Salotinė RUBIN CREAM, 23 cm

Porcelianinė salotinė, 23 cm skersmens, iš vokiečių
gamintojo "Koniglich Tettau" RUBIN CREAM serjos.
Kompanija "Koniglich Tettau" tai ilgametę patirtį
porceliano indų gamyboje sukaupusi kompanija,
kurios gamybos tradicijos gyvuoja daugiau nei 200
metų. Visus šiuos metus kompanija "Koniglich Tettau"
kūrė aukštos kokybės prabangius porceliano indus.
Salotinė RUBIN CR...

Modelis:
P004.028457

Kaina:

27,90
EUR

Salotinė SEASON’S BAR, 17 cm

Modelis:
H3428

Kaina:

4,90
EUR

Salotinė iš C&S SEASON'S BAR serijos. Sukurta
naudoti išskirtinai tik prabangioje aplinkoje. Pasižymi
ypatingu tvirtumu netgi po ilgo ir kasdienio
naudojimo, nes pagamintos iš labai patvarios Zenix
medžiagos. Zenix® tai ypatingo tvirtumo medžiaga
sukurta iš mineralinių medžiagų lydinio ir sutvirtinta
aliuminiu ku...

Salotinė SEASON’S BAR, 20 cm

Salotinė iš C&S SEASON'S BAR serijos. Sukurta
naudoti išskirtinai tik prabangioje aplinkoje. Pasižymi
ypatingu tvirtumu netgi po ilgo ir kasdienio
naudojimo, nes pagamintos iš labai patvarios Zenix
medžiagos. Zenix® tai ypatingo tvirtumo medžiaga
sukurta iš mineralinių medžiagų lydinio ir sutvirtinta
aliuminiu ku...

Modelis:
H3427

Kaina:

6,81
EUR
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Salotinė SEASON’S BAR, 23 cm

Modelis:
H4444

Kaina:

11,60
EUR

Salotinė iš C&S SEASON'S BAR serijos. Sukurta
naudoti išskirtinai tik prabangioje aplinkoje. Pasižymi
ypatingu tvirtumu netgi po ilgo ir kasdienio
naudojimo, nes pagamintos iš labai patvarios Zenix
medžiagos. Zenix® tai ypatingo tvirtumo medžiaga
sukurta iš mineralinių medžiagų lydinio ir sutvirtinta
aliuminiu ku...

Salotinė SEASON’S BAR, 25 cm

Salotinė iš C&S SEASON'S BAR serijos. Sukurta
naudoti išskirtinai tik prabangioje aplinkoje. Pasižymi
ypatingu tvirtumu netgi po ilgo ir kasdienio
naudojimo, nes pagamintos iš labai patvarios Zenix
medžiagos. Zenix® tai ypatingo tvirtumo medžiaga
sukurta iš mineralinių medžiagų lydinio ir sutvirtinta
aliuminiu ku...

Modelis:
H4445

Kaina:

13,90
EUR

Salotinė SWEET LINE, 16,5 cm

Modelis:
J0340

Kaina:

2,80
EUR

Prancūzai tikrai nusimano madoje, todėl pristato indų
kolekciją SWEET LINE. Tai unikali serija modernių
kvadratinių ir stačiakampių indų, kurie gali būti
naudojami ne tik oficialiomis progomis. Minimalistinis
dizainas iš lygių linijų šiomis dienomis plačiai
naudojamas moderniame interjere. SWEET LINE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto kontro...

Salotinė SWEET LINE, 25x21,5 cm

Prancūzai tikrai nusimano madoje, todėl pristato indų
kolekciją SWEET LINE. Tai unikali serija modernių
kvadratinių ir stačiakampių indų, kurie gali būti
naudojami ne tik oficialiomis progomis. Minimalistinis
dizainas iš lygių linijų šiomis dienomis plačiai
naudojamas moderniame interjere. SWEET LINE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto kontro...

Modelis:
E8009

Kaina:

7,50
EUR
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Salotinė VARIATIONS, 20 cm

Modelis:
R0750

Kaina:

7,99
EUR

Moderni ir stilinga VARIATIONS serija papuoš bet kurį
stalą. Išskirtiniu dizainu pasižymintys indai įrodo, kad
ARCOROC neveltui yra vieni iš garsiausių gamintojų
pasaulyje. VARIATIONS serijos indai yra aukštos
kokybės, pagaminti iš patvarios medžiagos Zenix,
kurie pasižymi ilgaamžiškumu bei atsparumu
smūgiams. Salotinės VARIATIONS privalumai:...

SALOTŲ DUBENĖLIS DVIGUBA SIENELE - 160x75
mm

– Dviguba sienelė padeda ilgiau išsaugoti salotų
šviežumą.

Modelis:
422502

Kaina:

12,67
EUR

ŠAUKŠTELIS PADAŽAMS "TAPASMINI" - 133x43x26
mm

Modelis:
785324

Kaina:

6,40
EUR

TAPASMINI– Tvirčiausias porcelianas rinkoje.– Itin
atsparus mechaniniam poveikiui, lengvas.– Baltas
blizgus porcelianas.

Skaidri lėkštė ,,Arcoroc" MINERALI, 32 cm

Skaidraus grūdinto stikl skersmens apvali lėkštė
,,Arcoroc" MINERALI.Indų serija MINERALI atkreipia
dėmesį išskirtinių reljefiniu paviršių. Šios serijos indais
serviruokite stalus išskirtinių šiuolaikišku stiliumi.Indai
MINERALI pagaminti iš tvirto grūdinto stiklo. Yra
ilgaamžiški, išlaiko nepriekaištingą išvaizda po ilgo ir
intensyvaus naudojimo. Pritaikyti plovimui
indaplovėje.Indų MIN...

Modelis:
71153

Kaina:

6,70
EUR
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Skaidri kvadratinė lėkštė ,,Arcoroc" MINERALI,
18.5 cm

Modelis:
C3053

Kaina:

6,30
EUR

Skaidraus grūdinto stiklo kvadratinė lėkštė ,,Arcoroc"
MINERALI.Indų serija MINERALI atkreipia dėmesį
išskirtinių reljefiniu paviršių. Šios serijos indais
serviruokite stalus išskirtinių šiuolaikišku stiliumi.Indai
MINERALI pagaminti iš tvirto grūdinto stiklo. Yra
ilgaamžiški, išlaiko nepriekaištingą išvaizda po ilgo ir
intensyvaus naudojimo. Pritaikyti plovimui
indaplovėje.Indų MINERALI...

Skaidri kvadratinė lėkštė ,,Arcoroc" MINERALI, 25
cm

Skaidraus grūdinto stiklo 25 cm skersmens kvadratinė
lėkštė ,,Arcoroc" MINERALI.Indų serija MINERALI
atkreipia dėmesį išskirtinių reljefiniu paviršių. Šios
serijos indais serviruokite stalus išskirtinių šiuolaikišku
stiliumi.Indai MINERALI pagaminti iš tvirto grūdinto
stiklo. Yra ilgaamžiški, išlaiko nepriekaištingą išvaizda
po ilgo ir intensyvaus naudojimo. Pritaikyti plovimui
indaplovė...

Modelis:
C3051

Kaina:

6,50
EUR

Skaidri salotinė Luminarc EMPILABLE, 14 cm

Modelis:
10003

Kaina:

1,88
EUR

Geriausias pagalbininkas virtuvėje yra universalus
indas, kurį galima naudoti įvairioms reikmėms
nebijant jį pažeisti. Salotinė EMPILABLE greitai atras
vietą Jūsų virtuvėje ir tikrai nestovės be darbo.
Pasirinkite Jums tinkamą dydį ir mėgaukitės tikra
kokybę, kuria garantuoja LUMINARC. EMPILABLE serija
yra pagaminta iš grūdinto stiklo, apdirbto
kontroliuojant terminį ir cheminį...

Skaidri salotinė Luminarc EMPILABLE, 20 cm

Geriausias pagalbininkas virtuvėje yra universalus
indas, kurį galima naudoti įvairioms reikmėms
nebijant jį pažeisti. Skaidri 20 cm salotinės iš
EMPILABLE serijos greitai atras vietą Jūsų virtuvėje ir
tikrai nestovės be darbo. Pasirinkite Jums tinkamą
dydį ir mėgaukitės tikra kokybę, kuria garantuoja
LUMINARC. Salotinės iš EMPILABLE serijos yra
pagaminta iš grūdi...

Modelis:
73112

Kaina:

2,75
EUR
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Skaidri salotinė Luminarc EMPILABLE, 23 cm

Modelis:
10021

Kaina:

3,40
EUR

Salotinė, 23 cm skersmens iš Prancūzų gamintojo
Luminarc EMPILABLE serijos. Geriausias pagalbininkas
virtuvėje yra universalus indas, kurį galima naudoti
įvairioms reikmėms, nebijant jį pažeisti. Salotinė
EMPILABLE greitai suras vietą Jūsų virtuvėje ir tikrai
nestovės be darbo. Pasirinkite Jums tinkamą dydį ir
mėgaukitės tikra kokybę, kuria garantuoja LUMINARC.
EMPILABLE serijo...

Smėlio spalvos porcelianinė lėkštė Arcoroc
CANYON RIDGE, 27.5 cm

Smėlio spalvos porcelianinė lėkštė ,,Arcoroc" CANYON
RIDGE. Indų serija ,,Arcoroc" CANYON RIDGE įkvėpta
gamtos. Praturtinkite serviruojama stalą su
kokybiškais CANYON RIDGE serijos indais. CANYON
RIDGE serijos indai pagaminti iš tvirto porcelianinio,
kuris yra gerokais tvirtesnis už įprastą porcelianą. Indi
paviršius padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia i...

Modelis:
L6290

Kaina:

14,25
EUR

Smėlio spalvos porcelianinė salotinė Arcoroc
CANYON RIDGE, 21.5 cm

Modelis:
L6293

Kaina:

13,75
EUR

Balta porcelianinė salotinė ,,Arcoroc" CANYON RIDGE.
Indų serija ,,Arcoroc" CANYON RIDGE įkvėpta gamtos.
Praturtinkite serviruojama stalą kokybiškais CANYON
RIDGE serijos indais. CANYON RIDGE serijos indai
pagaminti iš tvirto porcelianinio, kuris yra gerokais
tvirtesnis už įprastą porcelianą. Indi paviršius
padengtas tvirta glazūra, užtikrinančia indų didesnį
atsp...

SRIUBINĖ "EXCLUSIV" - 3,2 l - 280x200 mm

EXCLUSIV– Baltas porcelianas viešbučiams ir
restoranams.– Sustiprinti kraštai, itin kokybiška
glazūra.– Atsparus smūgiams ir nusidėvėjimui.–
Suteikiama 10 m. garantija.– Parduodamas tik visas
rinkinys.

Modelis:
782767

Kaina:

23,14
EUR
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SRIUBINĖ "FLORA" - 3,2 l - 290x215x170 mm

Modelis:
787380

Kaina:

24,67
EUR

FLORA– Baltas porcelianas viešbučiams ir
restoranams.– Sustiprinti kraštai, itin kokybiška
glazūra.– Atsparus smūgiams ir nusidėvėjimui.–
Suteikiama 10 m. garantija.– Parduodamas tik visas
rinkinys.

SRIUBINĖ su samčiu - 118 ml - 2,7 l - 270x120 mm

– Dangtis su samčiui skirta anga. Modelis:
434208

Kaina:

21,99
EUR

Stačiakampė serviravimo lėkštė ,,Arcoroc"
APPETIZER, 14.5 x 7 cm

Modelis:
R0736

Kaina:

3,39
EUR

Stačiakampė dramblio kaulo spalvos lėkštė ,,Arcoroc"
APPETIZER. Suteikite serviruojamam stalui
šiuolaikiškų pokyčių su ,,Arcoroc" APPETIZER serijos
indais. APPETIZE serijos indai pagaminti iš kokybiško
ir labai tvirto porceliano. Šios serijos indai išsiskiria
savo unikaliomis ir moderniomis dizaino formomis.
Ovalios salotinės Appetizer c...

Stiklinė desertinė – vaisinė PALLADINO, 1.7 L

Skaidri desertinė - vaisinė ant kojelės.Desertinė
pagaminta iš grūdinto stiklo, todėl yra tvirta.
Desertinę galima plauti indaplovėje.BORGONOVO -
gerą reputaciją, HoReCa segmente, užsitarnavusi
stiklinių indų gamybos kompanija iš Italijos.Desertinės
"Borgonovo" charakteristikos:Pagaminta
Italijoje.Pagaminta iš grūdinto stiklo.Spalva -
skaidri.Galima plauti indaplovėje.Aukštis - 20.5
cm.S...

Modelis:
BG13505048

Kaina:

15,20
EUR

K
ATALO

G
AS   Stalo indai



87

Stiklinė desertui Arcoroc ESKALE, 180 ml

Modelis:
L3751

Kaina:

1,15
EUR

Stiklinė desertui, 180 ml talpos, iš Prancūzų gamintojo
,,Arcoroc" ESCALE serijos. Dailiomis formomis
dekoruota stiklinė pavers Jūsų deserta dar skanesniu.
Stiklinės desertui ,,Arcoroc" ESCALE charakteristikos:
Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta iš grūdinto stiklo.
Patogiai susideda viena ant kitos. Galima plauti
indaplovėje. Tūris - 180 ml. Skersmuo – 7,7 cm. Auk...

Stiklinė desertui Arcoroc ESKALE, 310 ml

Stiklinė desertui, 310 ml talpos, iš Prancūzų gamintojo
,,Arcoroc" ESCALE serijos. Dailiomis formomis
dekoruota stiklinė pavers Jūsų deserta dar skanesniu.
Stiklinės desertui ,,Arcoroc" ESCALE charakteristikos:
Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta iš grūdinto stiklo.
Patogiai susideda viena ant kitos. Galima plauti
indaplovėje. Tūris - 310 ml. Skersmuo – 9 cm.
Auk&s...

Modelis:
L3750

Kaina:

1,45
EUR

Stiklinė desertui Arcoroc ESKALE, 420 ml

Modelis:
L3749

Kaina:

1,60
EUR

Stiklinė desertui, 420 ml talpos, iš Prancūzų gamintojo
,,Arcoroc" Escale serijos. Dailiomis formomis
dekoruota stiklinė pavers Jūsų deserta dar skanesniu.
Stiklinės desertui ,,Arcoroc" ESCALE charakteristikos:
Pagaminta Prancūzijoje. Pagaminta iš grūdinto stiklo.
Patogiai susideda viena ant kitos. Galima plauti
indaplovėje. Tūris - 420 ml. Skersmuo – 9,7 cm.
Auk&scar...

Sultininė Arcoroc INTENSITY, 310 ml

Baltos spalvos sultininė, 310 ml talpos, iš Arcoroc
INTENSITY serijos. Serija INTENSITY tai elegantiškų ir
rafinuotų formų indai. Kurie pagaminti iš Zenix®,
todėl pasižymi išskirtinai aukšta kokybe ir patvarumu.
Platūs indų kraštai ir tvirtas paviršius INTENSITY
serijos indus leis lengvai priderinti prie bet kokio pietų
stalo. ...

Modelis:
J1005

Kaina:

3,80
EUR
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Sultininė DIRECTOIRE ECLIPSE, 550 ml

Modelis:
H0255

Kaina:

1,16
EUR

Rudos spalvos grūdinto stiklo sultininė iš DIRECTOIRE
ECLIPSE serijos. Švelni ruda stiklo spalva suteikia šios
serijos sultininėms solidžią išvaizdą kuri tikrai papuoš
Jūsų virtuvę, pietų ar vakarienės stalą. DIRECTOIRE
ECLIPSE serijos indai pagaminti iš pilnai grūdinto
stiklo todėl yra labai tvirti ir atsparūs išoriniams
aplinkos veiksn...

VAIKIŠKA LĖKŠTĖ MEŠKIUKAS - 265 mm

– 190 mm skersmens lėkštė be auselių. Modelis:
786499

Kaina:

7,27
EUR

Žalia porcelianinė lėkštė BONNA "Aura Therapy",
27 cm

Modelis:
XATHGRM27DZ

Kaina:

8,70
EUR

Žalia porcelianinė lėkštė, 27 cm skersmens, iš BONNA
"Aura Therapy" serijos. Gamintojas BONNA gamina
išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus. Indai
gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higie...

Žalia porcelianinė salotinė BONNA "Aura Therapy"
18 cm, 400 ml

Žalia porcelianinė salotinė, 22 cm skersmens, iš
BONNA "Aura Therapy" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieni&sc...

Modelis:
XATHVNT18KS

Kaina:

14,40
EUR
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Žalia porcelianinė salotinė BONNA "Aura Therapy"
22 cm, 750 ml

Modelis:
XATHVNT22KS

Kaina:

22,30
EUR

Žalia porcelianinė salotinė, 22 cm skersmens, iš
BONNA "Aura Therapy" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas, indai nesugeria drėgmės, kas
užtikrina jų higieni&sc...

Žydra porcelianinė lėkštė Bonna AURA AQUA, 27
cm

Žydra porcelianinė lėkštė, 27 cm skersmens, iš
BONNA "Aura Aqua" serijos. Gamintojas BONNA
gamina išskirtinai aukštos kokybės porceliano indus.
Indai gaminami naudojant naujausias gamybos
technologijas. Gamybos procese indai išdeginami
1250 ºC temperatūroje. To pasekoje užtikrinamas
indų tvirtumas. Indai nesugeria drėgmės - tai
užtikrina jų higieni...

Modelis:
XAAQGRM27DZ

Kaina:

8,70
EUR
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