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Etažerė iš nerūdijančio plieno 18/10 

Etažerė ypač tinka  serviravimui mažose 
patalpose arba viešbučiuose. Patogu 
arbatai, kavai, užkandžiams, uogoms, 
vaisiams pateikti.  
Etažerė su trimis nuimamais padėklais.  
Padėklo matmenys: 30 cm ilgis ir 8 cm 
plotis. Etažerė viršuje turi nulenkiamą 
rankenėlę. Padėklų paviršius lygus, blizgus, 
poliruotas. Padėklai su kojelėmis, todėl juos 
galima pastatyti  ant stalo atskirai , be 
etažerės. 

Etažerės aukštis  be rankenėlės  39 cm 
Ilgis 11,5 cm / Plotis 11,5 cm 
Kodas 092110 

Padėklas - stovas  iš nerūdijančio plieno 18/10 

Keturių skyrių padėklas – stovas , skirtas skrudintiems gaminiams 
pateikti.  Poliruotas, lengvai prižiūrimas. 
Tinka plauti indaplovėje. 

Matmenys 20x8,5 
Kodas 682190 
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Stovas – etažerė su 3 padėklais iš 
aukščiausios kokybės plieno 18/10. 

Puikiai tinka vaisiams, desertui pateikti. 
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. 

Padėklų  matmenys  62x18x5 cm 

Stovas – etažerė su padėklais  
Kodas 312193  

 

Stovas – etažerė su 5 padėklais iš aukščiausios ko kybės nerūdijančio 
plieno 18/10  

Tinka vaisiams, uogoms, užkandžiams pateikt.i  
Lengva priežiūra.  
Galima pateikti indaplovėje. 

Padėklų matmenys  66x8 cm  
Padėklai ant kojelių, todėl juos su maistu galima pastatyti ant stalo 
atskirai. 

Stovas – etažerė matmenys 38x54  /  Kodas 852119 
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Įrankių laikiklis iš aukščiausios ko kybės 
nerūdijančio plieno 18/10  

Poliruotas, paviršius lygus, blizgus. 
Lengvai prižiūrimas. 
Galima plauti indaplovėje. 

Matmenys 27,5x9,5 cm 
Kodas 162115 

Serviravimo žnyplės  
Kodas 212111  /  Kodas 212139 
Kodas 212140  

Serviravimo žnyplės saldainiams ir 
ledams 
Kodas 212138 
 
 
 
 

Arbatinukas iš juodo fajanso  

Arbatinukas su dangteliu ir �ksuota rankena. 
Ilgai išlaiko karštį.  
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. 

Talpa 1,0 L  
Aukštis 21,5 cm 
Kodas 364558 
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Dubuo iš aukščiausios kokybės nerūdijančio 
plieno 18/10 

Dubuo skirtas ledams supilti, kad ilgiau 
išsilaikytų  šaltis. Dubens dugne galima 
papildomai įmontuoti įvairių spalvų LED 
apšvietimą.  

Dubuo  apvalus, poliruotas. 
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje 

Talpa 85 L / Diametras 70 cm / Aukštis 30 cm 
Kodas 312170  

Stovas –laikiklis iš nerūdijančio plieno 18/10 . 

Indas, į kurį pilama ledukai yra pagamintas iš borosilikatinio stiklo, 
rankų darbu ir stiklo pūtimo būdu. Borosilikatinis stiklas ilgai 
išlaiko šaltį arba karštį. Stiklinio indo apačioje papildomai galima 
įdėti įvairių spalvų LED apšvietimą.  

Tinka šampanui, baltam vynui, visiems gėrimams, jūros gėrybėms  
bei atšaldytam maistui pateikti.  

Poliruotas, apačioje su guminėmis kojelėmis. Stovo – laikiklio 
kojeles galima prailginti arba sutrumpinti. Aukštis nuo 40 cm iki 
1,20 m.   

Stovas – laikiklis  
Kodas 448016.01 
 

Stovas – laikiklis iš nerūdijančio plieno18/10 

Poliruotas, apačioje su guminėmis kojelėmis. 
Stovo – laikiklio kojeles galima prailginti arba 
sutrumpinti. Aukštis nuo 40 cm iki 1,20 m. 
Indas ledukams supilti iš borosilikatinio stiklo  
Į stiklinį indą papildomai galima įdėti įvairių 
spalvų LED apšvietimą. 

 Stiklinis indas ledukams 
Diametras 26 cm 
Aukštis 41-44 cm  
Kodas 414881.26 
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Padėklai iš natūralaus akmens  

Padėklų paviršius neapdailintas. 
Padėklas 2,5 cm storio . 
Padėkluose yra išgręžtos skylutės, į kurias yra 
statomi smeigtukai su vieno kąsnio užkandžiais 
arba uogomis. 

Padėklas su 2 skylutėmis 
Matmenys 20x10 cm / Kodas 748021.01 

Padėklas su 3 skylutėmis  
Matmenys 30x10 / Kodas 748021.02 

Smeigtukai iš nerūdijančio plieno 18/10 
Mėnulio formos / Ilgis 24 cm / Kodas 111939.01 

Smeigtukai iš nerūdijančio plieno 18/10 
Su išpjautu viduriu / Ilgis 24 cm / Kodas 111939.02  
 
  

Padėklai iš marmuro 

Padėkluose yra išgręžtos skylutės, į kurias yra įstatomi 
smeigtukai su vieno kąsnio užkandžiais arba uogomis.  
Padėklas  apačioje turi kojeles iš nerūdijančio plieno.  

Padėklas su 24 skylutėmis / Padėklų  aukštis 5 cm  
Matmenys 45x31 cm 
Kodas 618052 
 

Indas  Fondiu iš balto aukščiausios kokybės 
porceliano . 

Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. 
Kodas 224359 

Ant Fondiu  viršaus uždėtas dubuo su dvigubu 
dugnu iš borosilikatinio stiklo. Ilgai išsilaiko 
karštis. Dubuo su dvigubu dugnu pagamintas 
stiklo pūtimo būdu. 
Talpa 0,1 L / Diametras 11 cm 
Kodas  534958 
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Dangtis maistui uždengti iš borosilikatinio stiklo 

Dangčių forma išgaunama stiklo pūtimo būdu ir 
rankų darbu. Todėl formos yra vienetinės, 
neatsikartojančios. Maistas, uždengtas dangčiu, 
ilgiau išsilaikys šviežias ir gaivus. 
Indai iš borosilikatinio stiklo nepaprastai atsparūs 
smūgiams, įbrėžimams bei karščiui.   
Galima plauti indaplovėje. 

Dangtis  
Diametras 5 – 13  cm / Aukštis 9,5-23 cm   
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Stiklinis dangtis maistui uždengti 

Stiklinis dangtis originalaus dizaino. 
Naudojamas  maistui uždengti. Ne tik 
gražiai atrodys Jūsų stalas, bet ir ilgiau 
išsilaikys  šviežias natūralus maisto  
kvapas. Dedamas ant padėklų, arba 
lėkščių. 
Stiklas labai atsparus smūgiams bei 
įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje. 

Stiklinis dangtis  
Diametras 18,5 cm / Aukštis 31cm 
Kodas 224850 
Diametras 22,5 cm /Aukštis 37 cm 
/Kodas 224851 
Diametras 26 cm/Aukštis 43 cm  
 Kodas 224852 
 

Dangtis iš borosilikatinio stiklo.  

Pagamintas stiklo pūtimo būdu  ir rankų darbu. 
Forma vienetinė. 
Borosilikatinis stiklas labai atsparus smūgiams, įbrėžimams,  
karščiui. Nereaguoja  į rūgštinius produktus. 
Galima plauti indaplovėje. 

Dangtis /Diametras 13 cm/Aukštis 7,5 cm 
Kodas 294917 
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Dubuo – padėkliukas   iš porceliano 

Dubenys – padėkliukas  iš aukščiausios kokybės 
prabangaus balto porceliano turi dvigubą funkciją: 
maistą galima pateikti ant plokščios viršutinės dalies , 
arba apvertus – į dubenį.  
Šie indai išsiskiria  savo nepakartojama „garbanota“ 
porceliano forma. Porcelianas gali būti matinis arba 
blizgus. 
Galima plauti indaplovėje. 

Dubuo – padėklas 
Diametras 9 cm/Aukštis 4,5 cm/Talpa 0,1 L/ Kodas 
884386.01 
Diametras 13 cm/Aukštis 6,5 cm /Talpa 0,4 L/ Kodas 
884386 
Diametras 17 cm/Aukštis 8,5 cm/Talpa 0,85 L/Kodas 
884387 
Diametras 22 cm/Aukštis 6,5 cm/Talpa 0,9 L/Kodas 
884388 
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Dubuo  Talpa 0,08 L 
Matmenys 13x7x3,5     Kodas 464231.SO 
 
Padėklas  
Matmenys 13,5x8,5x3,5  Kodas  464231.SU 

Dubuo Talpa 0,28 L 
Matmenys 22x11,7x5    Kodas 664231.MO 
 
Padėklas  
Matmenys 23,5x14x5   Kodas 664231.MU 

Dubuo  Talpa 0,63 L 
Matmenys 27,5x15x6,5  Kodas 574231.LO 
 

Dubuo su padėklu iš porceliano 

Ši neįprastų formų indų kolekcija iš aukščiausios kokybės 
balto porceliano  Jūsų stalui suteiks elegancijos.  
Dubenys gali būti naudojami atskirai, be padėklo.  Tinka 
jūros gėrybėms, salotoms , sriubai.  
Porcelianas labai atsparus smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima  plauti indaplovėje. 

Dubuo  Talpa 0,63 L 
Matmenys 27,5x15x6,5 /  Kodas 574231.LO 

Padėklas 
Matmenys 30x18x5,5 /   Kodas 574231.LU 

Dubuo iš aukštos kokybės   plieno 18/10 

Desertui, vaisiams  arba salotoms. 
Dubuo išlenktas, poliruotas iš visų pusių. 
Paviršius lygus, negruoblėtas. 

Matmenys 16x10x3,5/7 
Talpa 0,2 l / Kodas 662159.16 

Matmenys 20x12x5/9 
Talpa 0,35 L / Kodas 662159.20 
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Dubuo iš prabangaus krištolo 

Įdomi ir išraiškinga dubens forma suteiks Jūsų stalui 
nepakartojamo žavesio. Krištolo spalva skaidri, spindi. 
Naudojama ne tik maistui pateikti, bet ir kaip stalo 
papuošimui. 
Galima plauti indaplovėje. 

Dubuo / Talpa 0,2 L 
Matmenys 14,5x7,5 / Kodas 180040031 

Dubuo / Talpa 0,4 L / Kodas 180040032 
 

 

Dubuo iš stiklo 

Stiklas atsparus smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje. 
Talpa 0,08 L 
Matmenys 12,5x7 
Ovalo formos 
Kodas 765444 

Indai iš balto,  prabangaus , aukščiausios kokybės 
porceliano 

Jūsų stalas atrodys nepriekaištingai  ir elegantiškai. 
Grakščios ir išlenktos indų formos , tarsi „pagalvėlės“.  
Galima  plauti indaplovėje. 

Matmenys 12,3x8 / Kodas 444461.03 
Matmenys 16,5x11 / Kodas 444461.01 

Dubuo iš stiklo 

Šiame dubenyje yra išlenktas stiklas – paruošta vieta 
šaukštui padėti. 

Apvali forma / Diametras 10 cm / Talpa 0,08 L 
Kodas 495440 
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Dubuo su dvigubu dugnu  iš borosilikatinio stiklo. 

Dubuo pagamintas stiklo pūtimo būdu. Borosilikatinis 
stiklas labai atsparus karščiui, nereaguoja į rūgštinius 
produktus. Šie indai puikiai tinka desertui, karštiems bei 
šaltiems gėrimams pateikti. Stiklo spalva skaidri. 

Diametras 6 cm / Talpa 0,05 L / Kodas 194963.01 
Diametras 6,5 cm / Talpa 0,08 cm / Kodas 194963.02 
Diametras 7,5 cm / Talpa 0,1 L / Kodas 194963.03 

 
Dubuo iš aukštos kokybės prabangaus porceliano 

Dubuo iš dviejų dalių. Porceliano spalva balta.  
Porcelianas labai atsparus smūgiams bei 
įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje. 

Dubuo iš dviejų dalių 
Matmenys 15x11/ Talpa 2x0,04/ Kodas 294325.15 
Matmenys 18x13/ Talpa 2x0,1 / Kodas 294325.18 
Matmenys 23,5x18/ Talpa 2x0,2/ Kodas 294325.23  

Padėklas iš stiklo  

Juodos spalvos stiklo padėklas gali būti naudojamas ir 
kaip lėkštė maistui pateikti. 

Padėklas stačiakampio formos  
Matmenys 26x14 / Kodas 545141.26 
Matmenys 34x18 / Kodas 545141.34 
Matmenys 51x35 / Kodas 545141.50 
Padėklas kvadrato formos 
Matmenys 35x35 / Kodas 545142.34 

Dubuo  desertui iš borosilikatinio stiklo 

Lenktos ovalo formos dubuo su „dantytais“ , 
aštriais kraštais  Jūsų stalui suteiks prabangą.  
Dubuo pagamintas stiklo pūtimo būdu. Labai 
atsparus smūgiams, įbrėžimams bei karščiui. 
Galima plauti  indaplovėje. 

Matmenys 13x9 / Talpa 0,15 L / Kodas 
994924.01 
Matmenys 15x10 / Talpa 0,25 L / Kodas 
994924.02 
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Indas actui / aliejui iš borosilikato  stiklo  

Indo forma yra vienetinė , neatsikartojanti, nes yra  išgauta 
stiklo pūtimo būdu ir rankų darbu. Kiekvienas indas iš šios 
kolekcijos yra originalus savo forma . 
Borosilikato  stiklas yra labai atsparus smūgiams, įbrėžimams 
bei karščiui. Nereaguoja į rūgštinius produktus.  
Galima plauti indaplovėje.    

Indas actui / aliejui  
Talpa vidinio indo 0,08 L 
Talpa išorinio indo 0,27 L      /      Aukštis 16,5 cm 

 

 

Padėklai iš stiklo  

Padėklai iš juodo stiklo gali būti su įgilinimu  su išpjauta skyle 
dubeniui įstatyti arba be įgilinimo.  Tinka  serviruoti  kartu  
su indais iš porceliano. 

Padėklas juodas su lygiu paviršiumi 
Matmenys 29,5x15 / Kodas 645153 

Padėklas su įgilinimui 
Matmenys 29,5x20 / Kodas 825154 

 

Indas cukrui iš borosilikatinio stiklo  

Šis indas yra skirtas cukrui, desertui  pateikti. Indas yra labai 
gražios elegantiškos ir prabangios formos, su juoda rankenėle 
ant dangčio ir su 6 stiklinėmis kojelėmis apačioje. 

Diametras 8 cm / Aukštis 10 cm / Talpa 0,22 L 
Kodas 534920 

Indas iš borosilikatinio stiklo  

Indas su dangčiu skirtas cukrui, desertui pateikti.  
Borosilikatinis stiklas pasižymi dideliu atsparumu  
smūgiams , įbrėžimams bei karščiui. Pagamintas stiklo 
pūtimo būdu. 
Galima plauti indaplovėje. 

Indas su dangčiu  
Diametras 9 cm / Aukštis 9 cm / Kodas 114921 
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Lėkštė iš juodo stiklo 

Lėkštė su 3 įgilinimais maistui .  Maistas gali būti uždengiamas  
specialiais dangčiais, kurio diametras  atitinka  apvalaus 
įgilinimo matmenis. Puikiai dera prie balto porceliano indų.  
Labai lengva priežiūra 
Galima plauti indaplovėje. 

Lėkštė iš juodo stiklo  
Matmenys 32x12 cm 
Kodas 885145 
 

Indas iš borosilikatinio stiklo.  

Pagamintas stiklo pūtimo būdu. Su dangteliu, kuris turi 
juodą rankenėlę, stovi ant šešių stiklinių kojelių.  
Galima plauti indaplovėje. 

Diametras 6,5 cm / Talpa 0,14 L / Kodas 224918 

Diametras 8 cm / Talpa 0,28 L / Kodas 224919 

Dubuo iš juodo stiklo 

Indų kolekcija iš  juodo stiklo turi daugybę 
formų ir matmenų.  
Juodas stiklas yra labai atsparus smūgiams 
ir  įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje. 

Dubuo kvadratinis  / Matmenys 10x10 cm / 
Kodas 665034.01 

Dubuo „šaukšto“ formos / Matmenys 
13x6,5 cm / Kodas 665041 

Dubuo „trikampio“ formos su  5 cm  
apvaliu įgilinimu 
Kodas 225152 
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Dubuo su dvigubu dugnu iš borosilikatinio 
stiklo 

Dubuo / Aukštis 11,5 cm / Talpa 0,25 L 
 Kodas 554915 

Dubuo / Aukštis 8,5 cm / Talpa 0,19 L 
 Kodas 554914 

Dubuo su dvigubu dugnu iš  borosilikatinio stiklo 

Naudojama desertui, vaisiams, uogoms, salotoms pateikti.  

Diametras 12 cm / Talpa 0,35 cm / Kodas 054964 
Diametras 6 cm / Talpa 0,08 L / Kodas 054954.01 
Diametras 8 cm / Talpa 0,17 L / Kodas 054954.02 
Diametras 9 cm / Talpa 0,21 L / Kodas 054954.03    
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Padėklai iš natūralaus akmens  

Padėklų paviršius neapdailintas, grubus.  
Padėklas 2,5 cm storio . 
Padėkluose yra išgręžtos skylutės, į kurias yra statomi 
smeigtukai . Smeigtuko viduryje  dedamas indas su maistu 

Padėklas su 2 skylutėmis 
Matmenys 20x10 cm / Kodas 748021.01 

Padėklas su 3 skylutėmis  
Matmenys 30x10 / Kodas 748021.02 

Smeigtukai iš nerūdijančio plieno 18/10. 
Spiralės  formos / Ilgis 20-35 cm / Kodas 112167. 

Smeigtukai iš nerūdijančio plieno 18/10 
Su išpjautu viduriu / Ilgis 24 cm / Kodas 111939.02 

Stovas – etažerė iš aukščiausios kokybės 
nerūdijančio plieno 18/10 

Su 4 apvaliais padėklais. Padėklų viršutinis 
paviršius yra poliruotas. Ant padėklų pateiktą 
maistą galima uždengti specialiais dangčiais . 
Stovas- etažerė neišmontuojamas.  

Padėklų matmenys  
2x14 /   2x18    /    Aukštis 25 cm 
Kodas 992189 

Stovas  iš nerūdijančio plieno 18/10 

Puikiai tinka  ledams pateikti. 
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. 

Stovas su trimis vietomis ledams 
 20x5,5x7,5 cm / Kodas 662194.03 

Stovas su šešiomis vietomis ledams 
 21x9,5x10,5 cm / Kodas 662194.06  
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Laikikliai iš nerūdijančio plieno 18/10  

Į laikiklius įstatomi įvairūs indai iš porceliano ar stiklo. 
Tinka kiaušiniams, uogoms, desertui,  sultims, padažui 
pateikti.   
Nerūdijančio plieno apdaila grubi arba lygi. 

Laikiklis iš 4 skyrių.  Aukštis 21 cm 
Paviršius lygus / Kodas 063466.01 
Paviršius grubus / Kodas 063466.02 

Pailgas indas iš borosilikatinio stiklo  

Tinka aliejui, prieskoniams pateikti. Indas dedamas į 
specialius laikiklius, padėklus su paruoštomis 
skylutėmis arba  į silikoninius žiedus  
( juodos arba baltos spalvos).  
Indo talpa 0,04 L 

Kodas 184032.G 

Laikikliai iš nerūdijančio plieno 18/10  

Į laikiklius įstatomi įvairūs indai iš 
porceliano ar stiklo. 
Tinka kiaušiniams, uogoms, desertui,  
sultims, padažui pateikti.   
Nerūdijančio plieno apdaila grubi arba lygi. 

Laikiklis iš 2 skyrių. Aukštis 22 cm 
Paviršius lygus / Kodas 063468.01 
Paviršius grubus / Kodas 063468.02 
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Serviravimo padėklas iš riešutmedžio 

Tinka tiesiogiai sąlyčiui su maistu.   
Šonuose turi įfrezuotas rankenas, apačioje 
gumines kojeles 

Negalima plauti indaplovėje 

Matmenys 50x30 cm 
Kodas 164706 
  

Serviravimo padėklas iš riešutmedžio 

Tinka tiesiogiai sąlyčiui su maistu. Taip pat į 
padėklo vidų  galima įdėti stiklo plokštes.  
Šonuose turi įfrezuotas rankenas, apačioje 
gumines kojeles. 
Negalima plauti indaplovėje 

Matmenys 53x37 cm 
Kodas 164707 
  
 

Serviravimo padėklas iš riešutmedžio 

Tinka tiesiogiai sąlyčiui su maistu.  Į padėklo vidų galima įstatyti 
stiklinę plokštę.  
Apačioje gumines kojelės. 
Negalima plauti indaplovėje. 

Diametras 36 cm 
Kodas 164710 
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Gaubtai iš borosilikatinio stiklo . 

Atsparūs karščiui.  
Gaubtai apsaugo žvakių liepsną  nuo vėjo. Taip pat yra žavi ir neatsiejama Jūsų 
interjero puošmena.  Gaubto apačioje , šone, yra anga karštam orui išeiti. Stiklas gali 
būti matinis arba skaidrus.  

Diametras 9 cm / Aukštis 12-13 cm / Stiklas skaidrus / Kodas 004987.01 
Diametras 11 cm / Aukštis 13-14 cm / Stiklas skaidrus / Kodas 004988.01 

Diametras 9 cm / Aukštis 12-13 cm / Stiklas matinis / Kodas 004987.02 
Diametras 11 cm / Aukštis 13-14 cm / Stiklas matinis / Kodas 004988.02 


