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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



Šiaurietiškas minimalizmas

„Eva Solo“ 
porceliano indų 

kolekcija 
„Legio Nova“ 

nuo 14,95 € 
iki 89,95 €



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.

Skirtingos taurės (1 vnt.) 29,95 €

Pietų lėkštės nuo 19,95 € iki 29,95 €



Puodelis nuo 14,95 € iki 39,95 €, salotų dubenys nuo 44,95 € iki 59,95 €, 
ąsotėlis 29,95 €, arbatinis 79,95 €, tortinė 89,95 €



Triaukštis saldumynų stovas 89,95 €

Žvakidės nuo 29,95 € iki 39,95 €, vazos nuo 44,95€ iki 59,95 €



Žaismingas šventimas

„Kay Bojesen“ medinė bezdžionėlė 84,95 €



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.



Itališkas puošnumas

„Alessi“  metalinės eglutės nuo 149,00 € iki 199,00 €



„Alessi“  metalinės eglutės nuo 149,00 € iki 199,00 €

Metaliniai dubenys/vaisinės „Cactus“ nuo 96,00 €

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.

 Metalinė prakartėlė 145,00 €



Rankų darbo porceliano žaisliukai nuo 34,00 € iki 59,00 € („Faberjori“ kolekcija)



Pakabinami stiklo žaisliukai po 22,00 € („Palle Quadrate“ kolekcija)



Virtuvės technika iš „Plissé“ kolekcijos – kelių dydžių elektriniai virduliai, 
didelis smulkintuvas ir rankinis smulkintuvas, sulčiaspaudė. Nuo 79,00 €



Spalvoti kamščiatraukiai 52,00 € ir 49,00 € 

Elektrinis virdulys 119,00 €, termosas 79,00 € 



Subtilus paprastumas

„ASA Selection“ porceliano dubenėlis 13,20 €, lėkštės nuo 16,80 €



Klasikinė porceliano kolekcija „A Table“, lėkštės nuo 15,60 €

Porceliano kolekcija su juodu krašteliu „OCO Ligne Noire“ nuo 12,70 €

Vokiečių kompanijos „ASA Selection“ porceliano ir keramikos indai – tai subtilios 
elegancijos triumfas. Ši rinkos senbuvė, kurios šūkis „grožis slypi paprastume“ keri savo 
sugebėjimu apjungti kasdienį funkcionalumą su subtilia elegancija. Įmonės sėkmės 
istorija prasidėjo jau 1976 metais, kai jos įkūrėja dizainerė Yvonne Schubkegel paskelbė 
savo viziją, kad jų produktai bus tokie, kurių akivaizdoje vartotojas jausis patogiai.



Šilumos kupinas medis

Novoform“ kalėdinės dekoracijos 51,95 €



Medinės dekoracijos/žaislai nuo 26,00 € iki 79,20 €

Novoform“ yra Danijos dizaino įmonė, kurią 2011 m. įkūrė Kristianas Jakobsenas. 
Kompanija sukurta ant tvirto skandinaviško dizaino tradicijų pagrindo, kuriam svarbu 
natūralios medžiagos ir švelnios spalvos. „Novoform“ dizaineriai kuria įkvėpimo 
semdamiesi iš kasdienio gyvenimo, žmonių ir gamtos grožio. Jie siekia, kad kūrinių 
dizainas būtų subtiliai paprastas, o pats produktas – ilgaamžis.



Kuriantiems 
namų 
jaukumą

„Kähler“ advento žvakė 17,75 €, 
pakabinamas porceliano žaisliukas 22,95 €, 

staltiesė 99,95 €



Porceliano žvakidės nuo 39,95 € iki 44,95 €, vazelės nuo 27,95 € iki 39,95 €

Porceliano lėkštės 
nuo 39,95 € iki 69,95 €, 
dubuo 84,95 €

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.



Kalėdinis puodelis 24,95 €, 
druskos/pipirų malūnėliai nuo 49,95 € iki 62,95 €

Žvakidė „Meduolinis namelis“ 39,95 €



Žvakidės „Nobili“ nuo 39,95 € iki 49,95 €



Natūralumo
entuziastams

„Aida“ lėkštės nuo 9,95 € iki 64,95 €



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.



Spalvingas stalo dekoras

„Easy Life“ porceliano puodelis 29,95 €



Porceliano kolekcija nuo 14,90 € iki 69,00 €

Italų kompanija „Easy Life“ – tai modernus, šiuolaikiškas gamintojas, siekantis savo 
klientams pasiūlyti neįtikėtiną dekoruotų gaminių įvairovę iš porceliano. Puošnus 
kalėdinis stalo porcelianas yra dekoruota rankomis, pasižymi ryškiomis spalvomis ir 
žaismingais elementais. Jis suteiks jūsų namams šventinio puošnumo arba taps puikia 
dovana, nes yra supakuotas elegantiškose dovaninėse dėžutėse. 



Efektingų 
taurių 
žavesys

„LSA International“ taurės nuo 58,00 €



Vyno taurės „Otis“ (4 vnt.) 140 €

Taurių rinkinys „Moya“ 295 €

Garsi britų kompanija „LSA International“ gamina stilingas rankų darbo stiklo taures, 
vazas, žvakides, grafinus ir kibirėlius šampanui, kurie keri elegancija ir kokybe. „Kuriame 
šių dienų žmonėms, siekdami suprasti objektų paskirtį ir aplinką, kurioje jis bus. Tai išties 
apgalvotas, pasvertas dizainas“, – teigia kompanijos dizaineriai.



Modernus stilius

„CHIC“ porceliano kolekcija „Perla Gold“ nuo 9,95 €



Porceliano kolekcija „Perla White“ nuo 5,95 €

Porceliano kolekcija „Livelli“ nuo 8,95 €

Belgų kompanijos „CHIC” porceliano indai – tai modernus stilius, paliekantis prabangaus 
ir šiuolaikiško restorano serviravimo įspūdį jūsų namuose. Šie porceliano indai yra ne 
tik stilingi ir atspindintys naujausias tendencijas, bet ir itin aukštos kokybės: porcelianas 
patvarus, atsparus, jį galima plauti indaplovėje ir netgi šildyti mikrobangų krosnelėje.



Išskirtiniai įrankiai

„Cutipol“ stalo įrankių komplektai (6 asm., 24 vnt.) nuo 225,00 €



Portugalų kompanijos „Cutipol“ modernaus dizaino stalo įrankiai dvelkia rafinuotumu 
ir prabanga, pasižymi ergonomiškumu ir ilgaamžiškumu. Šios kompanijos gaminiai – 
tai daugelio metų kokybės gerinimo, naujovių taikymo ir technologinių žinių rezultatas. 
„Cutipol“ šiuo metu yra viena iš lyderių pasaulyje išskirtinio dizaino stalo įrankių rinkoje. 

Aukštų krištolo žvakidžių (2 vnt.) rinkinys 239,00 € Stalo įrankių komplektas (kairėje) „Bauhaus matte gold“ (6 asm., 24 vnt.) 549,00 €

Ilgas šaukštelis (1 vnt.) nuo 11,95 €



Kerintis 
krištolas

„Nude“ vaza 169,00 €, 
mėlynas indelis su aukso spalvos dangteliu 95,00 €



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.

Grafinas vandeniui (kairėje) 80,00 €, vazos 212,00 € ir 120,00 €

Taurės vynui 72,00 €, geltonas indelis su aukso spalvos dangteliu 138,00 €



Inovatyvi dovana

„Lyngby Porcelaen“ aukšta porceliano vaza 289,00 €
„Flyte“ ore levituojantis vazonėlis „Lyfe“ 299,00 €



„Lyngby Porcelaen“ aukšta porceliano vaza 289,00 €

Ore levituojantis lemputė „Nicola“ 329,00 €, 
vazonėlis „Lyfe“ 299,00 € 
ir meditacijos kamuoliukas „Buda Ball“ 139,00 €

Ore levituojanti piramidė „Py“ 349,00 €

„Flyte“ – tai talentingų inžinierių, dizainerių ir menininkų komanda, susitikusi Švedijoje 
su tikslu kurti įkvepiančius produktus su „vau!“ faktoriumi. Visko pradžia buvo jos įkūrėjo 
Simono Morriso svajonė turėti ore sklandančią riedlentę (ir ją jis sukūrė!). Šiai dienai „Flyte“ 
į orą jau yra pakėlę elektros lemputes, augalų vazonėlius, meditacijos kamuoliukus ir 
laikrodžius. Jie kuria nepamirštamą patirtį teikiančius ir vaizduotę žavinčius produktus, 
derindama stilingą dizainą su naujausiomis technologijomis.



Mus rasite:
DESIGN+ salonas „Domus galerijoje“ 

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

+370 699 84511
www.designplus.lt

JAUKIŲ ŠVENČIŲ JUMS LINKI


