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Stovas –laikiklis iš nerūdijančio plieno 18/10.  

Indas, į kurį pilami  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. Tai suteiks jaukumą ir prabangą. 

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 
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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  

Serviravimo dėžutė iš riešutmedžio 

Su guminėmis kojelėmis apačioje, dugne su minkštu paklotu. 
Negalima plauti indaplovėje 

Matmenys 28,8x11,8 cm 
Kodas 994766  

Dubuo  iš aukštos kokybės   plieno 18/10 

Iš visų pusių poliruotas.  
Labai atsparus įbrėžimams. 
Lengva priežiūra.  
Galima plauti indaplovėje. 

Matmenys 34x22x48 cm  
Kodas 552169 
 



Indai 2018  
 

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius 

 

3 
 

  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  

Padėklai  iš balto porceliano 

Padėklai su įgilintomis vietomis gaminami  
įvairių dydžių.  
Puikiai tinka pateikti vaisiams, uogoms, 
desertui, jūros gėrybėms, taip pat galima 
įstatyti stiklinę   ar dubenį. 
Negalima plauti indaplovėje. 

Padėklas su 3 įgilintomis vietomis 
Matmenys 36,5x12,5 / Kodas 684504 

Padėklas su 4 įgilintomis vietomis  
Matmenys 24,5x24,5 / Kodas 684503 

Padėklas su 9 įgilintomis vietomis  
Matmenys 36,5x36,5 / Kodas 624501 
Matmenys 26x26 / Kodas 624502 
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Lėkštės – padėklai iš natūralaus akmens  

Kiekvienos lėkštės – padėklo viršutinis sluoksnis 
yra neapdorotas, grubus. Tinka sąlyčiui su 
maistu. Vengti tiesioginio kontakto su 
citrusiniais maisto produktais. 
 Labai atsparūs smūgiams bei įbrėžimams. 
Storis nuo 5 iki 15 mm. Gali būti įvairių formų: 
stačiakampiai ar kvadratiniai, ovalo ar apvalios 
formos. Jūsų stalas atrodys prabangiai ir 
nepriekaištingai, jeigu serviruosite indais iš 
natūralaus akmens. 

Negalima plauti indaplovėje. 

Padėklai iš juodo melamino 

Paviršius matinis, tinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu. 
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. Negalima dėti į mikrobangų 
krosnelę.  

Matmenys  25x13,2 cm / Kodas  034586 
32,5x17,6 cm / Kodas 034587      32,5x26,5 cm / Kodas 034588 
53x32,5 cm / Kodas 034589 
 

Padėklas iš riešutmedžio su paaukštinimu šaukštams padėti  

Tinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu. 
Negalima plauti indaplovėje. 

Matmenys 47,5x25,5 cm / Kodas 554721 
70x25,5 cm / Kodas 554722          92,5x25,5 cm /Kodas 554723 
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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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Indas actui / aliejui iš borosilikato  stiklo  

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

Indas actui / aliejui      Aukštis 16,5 
Talpa vidinio indo 0,08 L  Talpa išorinio indo 0,27 L      
Kodas  554985 

Dangčiai maistui uždengti iš aukštos kokybės 
borosilikatinio stiklo 

Dangčių forma yra išgaunama stiklo pūtimo būdu ir 
rankų darbu. Todėl formos neatsikartojančios, 
vienetinės. Borosilikatinis stiklas labai atsparus 
karščiui ir šalčiui. Uždengtas maistas šiais dangčiais 
ilgiau išsilaikys  šviežias. 
Lengva priežiūra. 
Galima plauti indaplovėje. 

Diametras 18,5 cm  /  Kodas 644880.18 
Diametras 22,5 cm  / Kodas 644880.22 
Diametras  26 cm  / Kodas 644880.26 
Diametras  30 cm / Kodas 644880.30 

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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Dangčiai iš stiklo maistui uždengti 

Maistas ilgai išsilaikys šviežias bei kvapnus. 
Lengva priežiūra. Stiklas labai atsparus smūgiams 
bei įbrėžimams.   
Galima plauti indaplovėje. 

Diametras 16 cm  /  Kodas 005350.16 
Diametras 23 cm  / Kodas 005350.23 
Diametras 27,5 cm  / Kodas 005350.27 

Dangčiai iš stiklo maistui uždengti 

Dangčiai viršuje turi apvalias rankenėles.  
Dangčių forma išgaunama stiklo pūtimo būdu. Todėl 
formos yra neatsikartojančios, vienetinės.  
Lengva priežiūra. Stiklas labai atsparus smūgiams bei 
įbrėžimams. Galima plauti indaplovėje. 

Diametras 10,5 cm  /  Kodas 544853 

Stovas su kojele iš stiklo.  
Kojelės diametras  apačioje 8 cm 
Kojelės diametras viršuje 11,5 cm  

Aukštis 13 cm  /Kodas  874854.01 
Aukštis 16,5 cm  / Kodas 874854.02 
Aukštis 23 cm  / Kodas 874854.03  
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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 
  
 

Padėklų laikiklis iš riešutmedžio 

Viršuje su juodomis juostomis iš 
neilono , apačioje su  guminėmis 
kojelėmis. Galima lengvai išskleisti 
arba suglausti, patogu transportuoti.  

Matmenys 54,5x36x87 cm  
Kodas 884748 

Padėklai iš natūralios faneros  

Tinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu. 
Negalima plauti indaplovėje. 

Matmenys  
30x20 cm   /  36x20   /  42,5x20 
Komplektas  3 vnt.      Kodas 218731 

Serviravimo padėklas iš riešutmedžio 

Šonuose turi išfrezuotas rankenas, patogu naudotis.  
Tinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu.  
Negalima plauti indaplovėje. 

Naudingas plotas 44,5x30 cm  / Kodas 024706 
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Lenktos formos padėklai  iš natūralios 
faneros 

Tamsos spalvos , dryžuoti. 
Tinka sąlyčiui su maistu.  
Taip pat  naudojama kosmetikos 
priemonėms laikyti. 
Negalima plauti indaplovėje. 

Komplektas susideda iš 3 dalių 
Matmenys  
30x20x6 cm /  36x20x9  / 42,5x20x12 
Kodas 448730 

Padėklai  lygios formos  iš 
riešutmedžio.  
32,5x13,2  / Kodas 148732.01 
32,5x17,6 / Kodas 148732.02 
32,5x2+6,5 / Kodas 148732.03 

Dėžutė iš riešutmedžio su slankiojančiu 
dangčiu.  

Tinka tiesioginiam sąlyčiui su maistu. 
Dažniausiai naudojama desertui , 
saldumynams pateikti , arba kosmetikos 
priemonių laikymui.  
Įdėjus specialų įdėklą – puiki vieta 
cigarams laikyti. 
Negalima plauti indaplovėje 

Matmenys 18x18 / Kodas 254762.18 
Matmenys 24x24 / Kodas 254762.24 
Matmenys 30x30 / Kodas 254762.30 


