NUOLAIDOS NAUJAKURIAMS
Dažnam naujų namų kūrimas ne tik malonūs rūpesčiai, bet ir daugybė su įsirengimu susijusių
klausimų, todėl pasirūpinome, kad įkurtuvės asocijuotųsi tik su džiaugsmais.
Siekiant, jog įkvėpimai virstų realybe, „Lagom lofts“ pirkėjams, pasirašiusiems notarinę sutartį,
dovanojame mūsų partnerių nuolaidas ir specialius pasiūlymus įsirengiant būstą.

Jau daugiau nei 20 metų Lietuvoje veikiantis
statybinių medžiagų, remonto ir buities prekių
parduotuvių tinklas.

Tai vienas didžiausių ir sparčiai besivystančių
apdailos, statybinių medžiagų, namų apyvokos
ir sodo daržo prekių tinklas Lietuvoje. Jame
rasite viską, ko reikia būsto įrengimui, jo
dekoravimui ir aplinkos puoselėjimui.

UAB „Iris“ jau 27 metus veikiantis tinklas,
prekiaujantis interjero apdailos medžiagomis
bei vonios įranga.

Dovana: lojalumo kortelė „Naujakurys“

Dovana: lojalumo kortelė „Gold“

Dovana: 500 Eur „Iris“ pinigų

Apdailos medžiagų salonas, kuriame rasite
platų plytelių, vonios kambario įrangos,
parketlenčių, tapetų, kiliminės dangos,
laminuotų ar PVC dangų bei natūralaus
akmens pasirinkimą.

Išskirtinės interjero ir apdailos medžiagos
Jūsų namams.

Modernus ir šiuolaikiškas vonios interjero
salonas, pirmasis Lietuvoje savo klientams
pasiūlęs gyvai išvysti ir prisiliesti prie
žinomiausių gamintojų darbų, kuriuos iki šiol
buvo galima pamatyti tik kataloge.

-12 % parketlentėms, laminatui, vinilinei ir
kiliminei dangai; -15% keraminėms ir
akmens masės plytelėms

-12 % parketlentėms, laminatui, vinilinei ir
kiliminei dangai; -15% keraminėms ir
akmens masės plytelėms

-30 % vonios kambario įrangai

Specializuotas plytelių salonas, siūlantis
sertifikuotą produkciją interjero bei eksterjero
apdailai. Profesionalios, nemokamos
interjero dizaino ir projektavimo paslaugos,
susijusios su „Apdailos namų“ produkcija.

Šiuolaikiškas šviestuvų salonų tinklas,
siūlantis apšvietimo įrangą namams ir biurams.
Prekių asortimentą sudaro modernūs,
ilgaamžiški, stilingi ir praktiški šviestuvai.

Plataus spektro vidaus ir išorės langų dekoro
elementų įmonė, atspindinti pažangiausias
technologijas. Stilingiems Jūsų namams!

-12 % nuolaida
visoms neakcijinėms prekėms

-20 % visiems šviestuvams
nuo pradinės kainos

-15-45 % nuolaida prekėms

www.lagomlofts.lt

Prekyba įvairia interjero ir eksterjero
apšvietimo įranga, šviesos šaltiniais, elektros
instaliacijos priemonėmis, įvairių rūšių
žaliuzių, roletų, grotų gamyba ir prekyba.
Suraskite tai, ko taip ilgai ieškojote!

Skandinaviškų interjero prekių parduotuvė
„Bijūnai prie namo“ – tai jaukumo, stilingų
sprendimų bei šiaurietiškos estetikos namai.

Specializuotas aukštos kokybės namų
tekstilės salonas internete. Natūralių pluoštų
antklodės, pagalvės, pledai, lovatiesės,
čiužiniai, rankšluosčiai.

-15 % visoms prekėms

-15 % visoms prekėms

-10 % visoms prekėms

Aukštos kokybės tekstilė stilingiems ir
jaukiems namams. Patalynės komplektai,
antklodės, pagalvės, lovos užtiesalai, pledai,
paklodės.

Stilingiems namams, šiuolaikiškam interjerui
ir jaukiai aplinkai skirtos prekės.

Miegamojo ir svetainės baldai Jūsų svajonių
namams. Platus modernių dvigulių lovų ir
svetainės baldų pasirinkimas, gausus
čiužinių asortimentas, specializacija ir
nestandartiniuose gaminiuose.

www.saulespatalyne.lt
-10% visoms prekėms

www.dodonamai.lt
-10% visoms prekėms

www.lovaplius.lt
-10% dvigulėms lovoms ir čiužiniams

Daugiau kaip dešimt metų specializuojasi
personalizuotų čiužinių gamyboje, pagal
unikalų metodą parenkant individualiai
pritaikytą čiužinį.

Internetinė parduotuvė, sukurta siekiant
palengvinti baldų įsigijimą, siūlant aukštos
kokybės baldus už teisingą kainą ir
palengvinant pačią užsakymo bei pristatymo
procedūrą.

Aukščiausios kokybės medinės, vinilinės
grindys ir beveik 200 jų variacijų. Taip pat
parduotuvėje rasite grindų priežiūros
priemones, apdailos aksesuarus, tvirtinimo
elementus ir paklotus.

-10 % pirkinių krepšeliui

-10 % medinėms ir vinilinėms grindims

1 val. individuali nemokama
konsultacija ir specialus pasiūlymas
www.ciuziniucentras.lt

Medinių, vinilinių, laminuotų ir kitų dangų
sprendimai, grindų įrengimo ir priežiūros
priemonės.

-15 % visoms prekėms

www.lagomlofts.lt

