
Lauanõud
mustad, kivikeraamika, valikus: 
kruus, maht 400 ml - 2,50 €, 
magustoidutaldrik, ø 21 cm - 4 €, 
madal taldrik, ø 27 cm - 5 € 
või valged, kuldse äärega, 
valikus: 
kruus, maht 400 ml - 2,50 €, 
magustoidutaldrik, ø 19 cm - 3 €, 
madal taldrik, ø 26 cm - 5 €2 50 

al

€

Jõulupood

Pakkumised kehtivad 24.11.2022-30.11.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



4 €
5 €

7 €

4 €

Väike kauss
ø 14,7 cm,  
maht 870 ml

Madal taldrik 
kivikeraamika, ø 27 cm 

Suur salatikauss 
kivikeraamika, ø 19 cm

Magustoidutaldrik 
kivikeraamika, ø 21 cm

Vaagen
kivikeraamika, 
mõõtmed: 21 x 30 cm

Kruus 
kivikeraamika, 
maht 400 ml

2 50 €

7 €

pakkumised kehtivad 24.11.2022 kuni 30.11.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



3 € 2 50 €

6 €

Kauss
kuldse äärega, ø 14 cm 

Salatikauss 
kuldse äärega,  
ø 21 cm

Kruus 
kuldse äärega,  
maht 400 ml

Vaagen 
kuldse äärega,  
mõõtmed: 30 x 21 cm

Taldrik
kuldse äärega,
valikus:  
magustoidutaldrik,  
ø 19 cm - 3 €, 
või madal taldrik,  
ø 26 cm - 5 €

3 €
 al 9 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



30 €
Gerlach Valori  

söögiriistad
neljale, komplektis:

4 supilusikat, 4 nuga, 4 kahvlit  
ja 4 teelusikat, roostevabast terasest

 

pakkumised kehtivad 24.11.2022 kuni 30.11.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



Šerpakangast  
pleed 

kahepoolne, ühel poolel  
reljeefne muster,  

mõõtmed: 130 x 170 cm

Padjapüür
ühel poolel reljeefne muster,  
mõõtmed: 45 x 45 cm

Kodulõhnastaja  
komplekt* 

100 ml difuuser, 2 küünalt,  
pulgad, kinkekarbis,  

valikus erinevad lõhnad

Lõhnaküünalde komplekt,  
3 tk
klaasis, kinkekarbis, valikus: 
karamelli-šokolaadi või kohvi-vahtrasiirupi

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

4 50 €

6 €

4 50 €

10 €

      

valikus ka:    
  

valikus ka:

    
  

valikus ka:

    
  

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

SH025 162889 TESTEX



Kuusekuulid, 4 tk
klaasist, läbipaistvad, kuldse või  
hõbedase mustriga, ø 8 cm

1 30 €

5 €

Kuusekuulid,  
12 tk 

komplektis erinevad  
disainid ja värvid,  

ø 5,5 cm

Riputatav  
täht  

mõõtmed: 14 x 14 cm

2 50 €
valikus ka:

pakkumised kehtivad 24.11.2022 kuni 30.11.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

2 €

4 €

4 €

6 €

1 80 €

LED-kaunistus
klaasist ingel, läbipaistev,  
kõrgus 16 cm, patareid  
kuuluvad komplekti

LED-kuusekuul 
klaasist, läbipaistev,  

riputatav, ø 9,5 cm,  
kõrgus 11 cm, patareid  

kuuluvad komplekti

Jõulupuu
sädelev, puidust alusel,  
kõrgus 24 cm

Dekoratiivne hirv 
läbipaistev, valikus 2 erinevat,  

mõõtmed: 16 x 4 x 20 cm  
või 10 x 4 x 18 cm

Keraamiline  
dekoratsioon
hirve pea kujuline, valikus: 
kuldne, hõbedane või  
pärlmutter, kõrgus 15 cm

Linik
litritega,  

mõõtmed:  
35 x 180 cm

valikus ka:

   
valikus ka:

   

6 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



Sugarfree  
satiinist  
kimono
vööga,  
suurused:  
S/M, L/XL

10 €

11 €

15 €

15 €

Sugarfree  
öösärk*

satiinist,  
õlapaelte ja  

pealetrükiga, 
 suurused: S-XXL

Sugarfree öökomplekt 
pealetrükiga unemask,  

2 pealetrükiga juuksekummi ja  
ühevärviline padjapüür, siidine

Sugarfree pidžaama* 
satiinist, pealetrüki ja  
kontrastses toonis  
ääristustega, komplektis:  
nööpide ja taskuga  
särk ning pinguldatava  
vöökohaga lühikesed püksid,  
suurused: S-XL

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.



4 €

6 €
 al

15 €

Sugarfree  
unemask 
pealetrükiga,  
universaalne suurus

Sugarfree pidžaama*
satiinist, pealetrüki ja kontrastses  
toonis ääristustega,  
komplektis: nööpide ja  
taskuga särk ning  
pinguldatava vöökohaga  
lühikesed püksid,  
suurused: S-XL 

Rinnahoidja või püksikud
universaalse lõikega satiinist rinnahoidja,  

madala dekolteega kaeluste jaoks,  
reguleeritavate paeltega, 

 suurused: 70B, 75A-75D,  
80B-80D, 85C, 90C - 9 eur

või satiinist püksikud,  
kõrge vöökohaga,  

suurused: S-XXL - 6 €

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.



Sugarfree kleit
tüdrukutele, kahekihiline, tülli, voodri,  
rüüsitud vöökoha ja pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

4 €

2 50 €

15 €
12 €

12 €

17 €

Sugarfree kott 
kahe sanga ja metallkinnitusega,  
luku, taskute ja Sugarfree logoga

Sugarfree  
peavõru

naistele, pealetrükiga,  
universaalne suurus

Sugarfree  
peavõru 

lastele, lipsuga,  
ühevärviline,  

universaalne suurus

Sugarfree kleit 
veluurist, naistele, V-kaeluse,  

rüüsitud vöökoha ja  
reljeefse mustriga,  

suurused: 36-44

Sugarfree kleit 
tüdrukutele, kahekihiline,  

tülli, voodri, rüüsitud  
vöökoha ja pealetrükiga,  

suurused: 104-134 cm



9 €

7 €

5 € 3 €

2 50 €

5 €

4 50 €

Dressipluus
veluurist, tüdrukutele,  
luku ja taskutega,  
ühevärviline,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
T-särk 
poistele, Simpsonite  
pealetrüki ja jõulumotiiviga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  
T-särk
tüdrukutele, rüüsitud allääre ja  
jõuluteemalise pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Dressipüksid 
veluurist, tüdrukutele,  
laiade säärte ja  
pinguldatava  
vöökohaga,  
ühevärvilised,  
suurused: 134-170 cm

Retuusid 
tüdrukutele,  
ruudulise  
pealetrükiga,  
suurused:  
104-134 cm

100% puuvillane  
dressipluus  
või -püksid
poistele, valikus:

jõuluteemalise pealetrükiga  
dressipluus või pinguldatava  

vöökoha, taskute ja kirjaga  
dressipüksid, suurused:  

104-134 cm

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  

T-särk 
poistele, jõuluteemalise  

pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



7 €

7 €

12 €

10 €

7 €

Pluus* 
kõrge kaeluse, venivate  
varrukamansettide  
ja metallniidiga,  
suurused: S-XXL

Retuusid
veluurist, õrna läikega,  

ühevärvilised,  
suurused: S-XXL

100% viskoosist  
seelik 
alt laienev, veniva  
vöökoha ja taskutega,  
ruuduline, suurused:  
S-XXL

Pluus*
avara lõike ja  

peegelefektiga,  
suurused: S-XXL

100% viskoosist  
kleit
V-kaeluse, nööpide ja  
kahe krookega, ruuduline,  
suurused: 36-44

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



6 €

3 €

6 €

3 €

10 €

10 €

Rinnahoidja
tugitraadi, reguleeritavate paelte ja lilletikandiga,  

suurused: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Püksikud
satiinist,  
ühevärvilised,  
suurused: S-XXL

Rinnahoidja 
satiinist, tugitraadi ja reguleeritavate õlapaeltega,  
ühevärviline, suurused: 75A-75D, 80B-80D, 85C-85D

Bodi
pitsist,  

polsterdatud korvidega,  
suurused: S-XL

Bodi
satiinist, pitsi, polsterdatud korvide ja  
rõhutatud vöökohaga, suurused: S-XL

Püksikud 
lilletikandiga,  

suurused: S-XXL

valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



7 €
12 €

9 €

7 €
 al 15 €

100% puuvillane pidžaama 
poistele, komplektis:  

jõuluteemalise mustriga särk ja  
ruudulised flanellpüksid,  

suurused: 92-128 cm

100% puuvillane pidžaama 
tüdrukutele, komplektis: jõulumustriga särk ja  
ruudulised flanellpüksid, valikus erinevad suurused:
92-128 cm - 7 € või 134-164 cm - 9 €

100% puuvillane  
pidžaama
poistele, komplektis:  
jõuluteemalise mustriga  
särk ja ruudulised flanellpüksid,  
suurused: 134-164 cm

100% puuvillane pidžaama
meestele, komplektis: jõuluteemalise mustriga särk ja  
ruudulised flanellpüksid, suurused: M-XXL

100% puuvillane pidžaama
naistele, flanell, ruuduline, komplektis: 

krae, tasku ja nööpidega  
särk ning pinguldatava  

vöökohaga püksid,  
suurused: S-XL

pakkumised kehtivad 24.11.2022 kuni 30.11.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



12 €

11 €

11 €

7 €

6 €

100% puuvillane  
pidžaama 

poistele, jõuluteemalise  
pealetrükiga,  

suurused: 92-128 cm

Hommikumantel 
naistele, taskute, vöö ja  

jõuluteemalise pealetrükiga,  
suurused: S/M, L/XL

100% puuvillane  
pidžaama 

meestele, jõuluteemalise  
pealetrükiga,  

suurused: M-XXL

100% puuvillane  
pidžaama
naistele, seotava allääre ja 
jõuluteemalise mustriga  
särk ning püksid,  
suurused: S-XXL

100% puuvillane pidžaama
tüdrukutele, jõuluteemalise pealetrükiga,  
valikus erinevad suurused:
92-128 cm - 6 € või 134-176 cm - 7 €

100% puuvillane  
pidžaama
poistele, jõuluteemalise  
pealetrükiga,  
suurused: 134-164 cm

6 €
 al

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



7 € 12 €

9 €

15 €

12 €

Põrsas Peppa kaisukas
valikus:

Põrsas Peppa või George,  
jõuluriietes, kõrgus 50 cm

Plüüsist põhjapõder 
hõbedaste tähekestega,  

pikkus u. 40 cm

Jõulupuu plastiliinikomplekt 
sisaldab: neli plastiliini,  
plastikust kokkupandav jõulupuu,  
šabloonid ja neli vormi

Puidust  
rongikomplekt,  

19 osa 
jõulumotiividega,  
komplektis: rong,  

kokkupandavad rööpad,  
püstised aksessuaarid,  

lastele vanuses 2+

Moya Mia  
advendikalender 
nukuga, 24 peidetud üllatust


