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Tiems, kam geras skonis – kasdienybė!

Salonas 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.

Tel.: +370 699 84511
El. p.: info@designplus.lt
Facebook: Designplus.lt
www.designplus.lt

Išskirtinių aksesuarų ir skandinaviškų baldų salonas DESIGN+

„24 bottles“ gertuvė 19.90 €



Rankų darbo šedevrai Jūsų šventei

Raudoni ir auksiniai dubenys 
nuo 50.00 € iki 159.00 €



Autorinės 
Kalėdinės 
puošmenos

Italų dizaino virtuozai „Alessi“ padės Jums 
sukurti ypatingą šventinę nuotaiką! Jų rankų 
darbo percelianinių eglutės žaisliukų kolekcija 
„Faberjori“ yra sukurta žymiojo dizainerio Mar-
cello Jori. Toks rankų darbo šedevras special-
ioje dovaninėje dėžutėje (kolekciją sudaro net 
17 skirtingų žaisliukų) – nuostabi dovana tiek 
verslo partneriams, tiek įmonės darbuotojams!

Rankų darbo žaisliukai nuo 30.00 € iki 42.00 €



„Alessi“ spalvotas metalines eglutes galima papuošti kaip panorėjus: į kom-
plektą įeina įvairiaspalviai magnetukai, kuriais prie eglutės prisegami šventiniai 
sveikinimai ar nuotraukos. Prie jų puikiai dera ir subtilios prakartėlės ar auksu 
tviskančios vaisinės!

Prakartėlės 
nuo 99.00 € iki 159.00 €

Eglutės nuo 129.00 € iki 159.00 € 



Dovana iš ateities!

Išskirtinė bet kurio biuro puošmena – žurnalo „Time“ geriausia inovacija 
pripažintos ore levituojančios lemputės „Flyte“ ir augalų vazonėliai „Lyfe“. 
Magnetų pagalba į orą pakelti mums įprasti statiški objektai atrodo lyg iš 
fantastinio filmo! Garantuojame – klientus tai privers iš susižavėjimo aikčioti, o 
darbuotojus „pakels“ į naujas kūrybiškumo aukštumas.



Vazonėlis „Lyfe“ 249.00 €

Lemputė „Flyte“ 299.00 € 



Puošmenos 
Jūsų šventiniam 
stalui
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Žymios britų kompanijos „LSA International“ produkcija – stilingos stiklo taurės, 
vazos, žvakidės, grafinai ir kibirėliai šampanui, kurie keri grakščiomis formomis ir 
rankų darbo kokybe. Jų kolekcija „Deco“ žavi subtiliais aukso apvadai. Juk tai iš-
skirtinai šventiška!

Taurės nuo 65.00 € (2 vnt.)
Grafinas vynui 119.00 €

Šampano taurių ir šaldymo kibirėlio rinkinys 199.00 €
Viskio taurės (2 vnt.) nuo 46.00 € iki 95.00 €



Elegancijos ir kokybės triumfas

 Įrankių rinkinys ,,Hidcote“ 209,00 €

Įrankių rinkinys „RW2“ 
6 asm. (24 vnt.) 199.00 €



Britiški „Robert Welch“ stalo įrankiai - tai būtinas šventinio stalo akcentas ir pra-
bangi dovana. Juk bet kas trokštų gauti peilių rinkinius steikui ar sūriui medinėje 
dėžutėje. Labai plati pasiūla dizaino ir formų atžvilgiu Jus tiesiog sužavės!

Kibirėliai vynui/šampanui nuo 149.00 € iki 299.00 €

Žvakidės iš nerūdijančio plieno 
nuo 32.00 € iki 149.00 €



Keramika, kurią pamilo ir karaliai

Lėkštė nuo 33.00 € iki 45.00 €



Legendinės danų kompanijos „Kähler“ keramiką išgarsino karališka šeima, o 
dabar jos gaminių galite rasti daugelio skandinavų namuose. Minimali, subtili ir 
estetiškai įtaigi – tokie žodžiai yra „Kähler“ keramikos sinonimai.

Vazos nuo 39.00 € iki 74.00 €

Arbatinukas 99.90 € 
Saldaininės nuo 45.00 € iki 82.00 €



Mažiau plastiko – daugiau stiliaus!

Gertuvės nuo 19.90 € iki 24.90 €
Termosai nuo 26.90 € iki 44.90 €



Socialiai atsakingi visų pirma renkasi funkcionalias dovanas – tokias kaip italų 
kompanijos „24Bottles“ gertuves ir termosus. Dydžių, spalvų ir stilių paletė – plati, 
o kaina – labai patraukli. Be to, iš anksto apsisprendę galite užsisakyti gertuves ar 
termosus su savo kompanijos logotipais!



Grožis slypi detalėse

Puodelis su lėkštute 14.90 €
Arbatinukas 65.00 €



Vokiečių kompanija „ASA Selection” garsėja kaulinio porceliano ir keramikos in-
dais. Ši rinkos senbuvė, kurios šūkis „grožis slypi paprastume“ keri savo sugebė-
jimu apjungti kasdienį funkcionalumą su subtilia elegancija.

Lėkštė 14.90 €



Nustebinti galima ir 
DIDELE dovana
Rinkitės daniškus sėdmaišius ir pufus „SACKit“! Tokia dovana pradžiugins ne tik 
apimtimi, bet ir jaukumu bei funkcionalumu. Galėsite patys pasirinkti gaminio 
spalvą, o jų vandeniui atspari medžiaga leis jais naudotis tiek viduje, tiek lauke. 
Šaunu, ar gi ne?

Sėdmaišis 350.00 € 
Pufas 160.00 €
Medinis padėklas 160.00 €



JAUKIŲ ŠVENČIŲ 
JUMS LINKI

Mus rasite:
DESIGN+ salonas “Domus galerijoje” 
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