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Susikurk Kalėdų pasaką su

Išskirtinių aksesuarų ir skandinaviškų baldų salonas DESIGN+ pristato 
naują šventinį katalogą, į kurį sudėjo šių metų stilingiausių, žaismingiausių, 
originaliausių ir prabangiausių dovanų idėjas. Pavartykite, pasisemkite idėjų, 
o panorę įsigyti – atvykite į saloną arba pirkite internetu www.designplus.lt

DESIGN+ reprezentuoja garsiausių Europos kompanijų interjero aksesuarus 
bei skandinaviškus baldus, garsėjančius minimalizmu, funkcionalumu 
ir kokybe. Moderni ir stilinga, išskirtinio dizaino ir naujausias interjero 
tendencijas atspindinti produkcija skirta virtuvei, valgomajam, svetainei ir 
vonios kambariui.

Tiems, kam geras skonis – kasdienybė!

DESIGN + salonas 
„Domus galerijos“ I aukštas
P. Lukšio g. 32, Vilnius
info@designplus.lt
+370 699 84511
www.designplus.lt
               Designplus.lt





Baltų Kalėdų magija

„Lyngby Porcelaen“ 
aukšta porceliano 
vaza 289,00 €



Pakabinami porceliano žaisliukai po 24,95 €

Stiklo vaza 99,95 €, porceliano vazelė 44,95 €

„Lyngby Porcelaen“ – tai Danijos porceliano manufaktūra, veikianti nuo 1936 metų ir 
pristatanti išskirtinės kokybės bei elegantiško dizaino porceliano gaminius.  Produkcija 
itin subtili, minimalistinio dizaino, ramaus kolorito ir išbaigta iki tobulumo. Per šias šventes 
kviečiame į namus įnešti ramybės ir skaidrumo su šviesiais interjero aksesuarais.



Išskirtinėms šventėms

„Alessi“  pakabinami stiklo 
žaisliukai po 19,95 € 
(„Palle Quadrate“ kolekcija)



Metalinės eglutės (galimos kelios spalvos ir dydžiai) nuo 119,00 € iki 159,00 €

Keramikinė prakartėle 99,00 €

Jeigu pageidaujate namuose žaismingos, spalvingos ir išskirtinės atmosferos – rinkitės 
italų dizaino virtuozų „Alessi“ prabangius rankų darbo porcelianinius ar neįpratus 
kvadratinės formos stiklinius eglutės žaisliukus, dekoratyvines porcelianines ar 
metalines prakartėles bei kitus spalvingus švenčių atributus. Švęsdami savo kompanijos 
100 metų jubiliejų, jie netgi išleido šventinę riboto tiražo „Vertybių kolekciją“, kurią kas 
kelis mėnesius papildo vis naujais gaminiais. Šiai kolekcijai priklauso įvairūs išskirtiniai 
objektai, puikiai tiksiantys dovanai: dekoratyviniai dubenys,  kavinukai, virduliai ar 
kamščiatraukiai.



Rankų darbo porceliano žaisliukai nuo 30,00 € iki 54,00 € („Faberjori“ kolekcija)

Kamščiatraukiai 89,00 € ir 86,00 € (Riboto tiražo „Vertybių“ kolekcija)



Spalvoti kamščiatraukiai 52,00 € ir 49,00 € 

Medinės druskinės / pipirinės ir malūnėliai nuo 99,00 € iki 129,00 € 
(Riboto tiražo „Vertybių“ kolekcija)



Nuotaikingos dovanos idėja

„Bjørn Wiinblad“ pakabinami 
stiklo žaisliukai po 19,95 €



Porceliano vazonas-saldaininė 54,95 €

Porceliano vazonai-saldaininės (skirtingo dydžio) nuo 39,95 € iki 84,95 €, žvakidė 19,95 €

Žymaus danų iliustratoriaus Bjørn 
Wiinblad darbai alsuoja šviesa, 
vilnijančiomis linijomis ir romantizmo 
dvasia. Šis savito pasaulio kūrėjas 
pasižymėjo tik jam būdingu braižu 
– smulkiomis plastiškomis dekoro 
detalėmis ir gėlėmis puoštais 
moterų siluetais.



Kuriantiems namų jaukumą

„Kähler“ porceliano lėkštės nuo 39,95 € iki 69,95 €, 
dubuo 84,95 €



Advento žvakė 14,94 €, 
vazelės nuo 27,95 € iki 39,95 €

Porceliano žaisliukas 21,95 €
Porceliano žvakidės 
nuo 39,95 € iki 44,95 €

Legendinės danų kompanijos „Kähler“ keramiką išgarsino karališkoji Danijos šeima, o 
dabar jos gaminių galite rasti daugelio skandinavų namuose. Subtili, jauki ir estetiškai 
įtaigi – tokie žodžiai yra „Kähler“ keramikos sinonimai. Kalėdinė jų indų kolekcija – subtiliai 
išmarginta pasakų herojais ir gamtos motyvais, todėl tikrai atneš į namus jaukumo ir 
padės sukurti taip trokštamą šventinę pasaką.



Vienspalvės vazos (kelių dydžių) nuo 39,95 € iki 76,95 €, žvakidės nuo 19,95 € iki 23,95 €



Druskos/pipirų malūnėliai nuo 49,95 € iki 62,95 €, termosas 59,95 €



Medis, dovanojantis šilumą

„Kay Bojesen“ medinių žvirblių porelė (2 vnt.) 109,95 €



„Kay Bojesen“ medinių žvirblių porelė (2 vnt.) 109,95 €

Medinės dekoracijos/žaislai
nuo 58,95 € iki 134,95 €

Danijos kūrėjo Kay Bojesen talentas įkvėpti medžiui gyvybę ir žaismingumą yra žinomas 
visame pasaulyje. Kaip jis pats mėgdavo sakyti, „kuriu žaislus vaikams ir suaugusiems, 
kuriuose dar gyvas vaikas“. Dabar jo palikimas – gausi medinių žaislų šeima, kuri gali 
virsti subtilia dovana ar jaukumą teikiančia namų puošmena.



Natūralumas ant Jūsų stalo

„Aida“ lėkštės nuo 9,95 € iki 64,95 €



Dubenėlis 12,95 €

Puodelis 9,95 €

Pietų lėkštė 19,00 €

Dubuo 16,00 €

Danų kompanija „Aida“ jau daugiau nei pusę amžiaus gamina stilingą ir kasdienai 
tinkamą naudoti stalo produkciją, tokią kaip indai ir stalo takeliai. Jų populiariausi 
gaminiai – rankų darbo žemės tonų keramikiniai indai, kurie išdegti net du kartus, todėl 
yra ypač atsparūs ir ilgaamžiai.



Elegancija visada madinga

„Robert Welch“ žvakidės „Limbrey“ 
nuo 115,00 €  iki 165,00 €



Elegancijos ir kokybės triumfas – 
tai britų kompanijos „Robert Welch“ 
gaminiai iš nerūdijančio plieno. Jie siūlo 
plačią pasiūlą įvairių dydžių žvakidžių, 
kiekvieno skoniui įtiksiančių stalo įrankių 
komplektų, prabangių serviravimo 
padėklų, serviravimo dubenų ir vyno 
šaldymo kibirėlių. Garantuojame – labai 
plati pasiūla dizaino ir formų atžvilgiu Jus 
tiesiog sužavės.

Vyno šaldymo kibirėlis 130,00 €

Žvakidė (1 vnt.) 139,00 €
Žvakidė su riešutmedžiu 105,00 €



„Honeybourne“ stalo įrankių komplektas (6 asm., 24 vnt.) 
249,00 €

Serviravimo padėkliukas 66,00 €



„Arden“ žvakidės nuo 86,00 € iki 139,00 €



Šiaurietiškas minimalizmas

„Eva Solo“ juodų indų kolekcija „Nordic“ 
nuo 12,95 € iki 49,95 €



Danų kompanijos „Eva Solo“ produkcija – elegantiška, funkcionali ir labai stilinga. Ši 
kompanija jau daugiau nei šimtmetį visam pasauliui reprezentuoja skandinavišką 
dizainą, garsėjantį minimalistiniu stiliumi ir išskirtine kokybe. Jų populiariausios indų 
serijos yra romantiška balta iš porceliano ir moderni juoda iš keramikos.

Porceliano indų kolekcija „Legio Nova“ nuo 19,95 € iki 99,95 €

Pietų lėkštės nuo 19,95 € iki 29,95 €



Grafinas su iešmeliu vaisiams arba „rūbeliu“49,95 €

Taurės (1 vnt.) po 29,95 €, porceliano indai nuo 19,95 €, puodai nuo 84,95 €



Porceliano žvakidės nuo 29,95 € iki 39,95 €, ąsotis 49,95 €, vaza 59,95 €



Kerintis krištolas

„Orrefors“ aukštų krištolo žvakidžių (2 vnt.) rinkinys 
239,00 €



Mūsų asortimento naujiena – aukščiausio lygio krištolo ir stiklo gamintojas iš Švedijos 
„Orrefors“, kuris savo istoriją skaičiuoja net nuo 1898 metų. Šios kompanijos stiklo 
dirbtuvėse kvalifikuoti meistrai dirba kartu su pirmaujančiais Švedijos dizaineriais, 
nuolat tobulindami dizainą ir gamybą bei atrasdami vis naujas stiklo apdirbimo 
technologijas. Išskirtiniai „Orrefors“ gaminiai tikrai padės sukurti gražesnę kasdienybę ir 
dovanos Jums įsimintinas akimirkas.

Aukštų krištolo žvakidžių (2 vnt.) rinkinys 239,00 € 



Krištolo taurės (2 vnt.) po 59,95 €, juodų krištolo žvakidžių (2 vnt.) rinkinys 239,00 € 

Krištolo žvakidės
nuo 156,00 € iki 186,00 €

Aukšta krištolo 
žvakidė (1 vnt.) 

156,00 €



Žemos krištolo žvakidės nuo 36,95 € iki 52,00 €



Efektingų taurių žavesys

„NUDE“ taurės (2 vnt.) 38,00 €



Žymiosios turkų stiklo gamyklos „NUDE“ istorija prasidėjo dar 1935 metais, o „antrąjį 
kvėpavimą“ ji įgavo 2014 metais, kuomet savo pagrindine kryptimi pasirinko 
modernų gyvenimo būdą reprezentuojančią produkciją bei bendradarbiavimą su 
talentingiausiais Europos kūrėjais. Būtent šiuolaikiškumas ir  inovatyvumas atnešė šiai 
kompanijai šlovę, solidžią tarptautinių apdovanojimų kolekciją bei užkariavo daugelio 
klientų širdį.

Viskio taurė ant bronzinio padėkliuko 75,00 €, dekanteris 315,00 €

Žemos taurės (4 vnt.) 36,00 €, aukštos (4 vnt.) 42,00 €



Vyno taurės (2 vnt.) nuo 24,00 €

Viskio taurės (2 vnt.) 80,00 €, dekanteris 109,00 €



Kokteilių taurės (2 vnt.) 36,00 €

Viskio taurė ant marmurinio padėkliuko 75,00 €, dekanteris 130,00 €



Mus rasite:
DESIGN+ salonas „Domus galerijoje“ 

I aukšte, P. Lukšio g. 32, Vilnius, LT-08222
info@designplus.lt

+370 699 84511
www.designplus.lt
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