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Taurė baltam ir raudonam vynui  

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra švino. 
Ši prabangi, išskirtinai aukštos kokybės, vienetinio 
dizaino taurių kolekcija,  turi išskirtinį bruožą: 
išgaubtas dugnas.  Tokia neįprasta taurių forma 
suteikia taurei stabilumą, lengvumo pojūtį, ilgai 
išsilaiko aromatas.  
Taurės spalva skaidri, nepaprastai spindi. 
Taurės labai atsparios smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje nei 60 
laipsnių vandens temperatūroje.  

Aukštis 270 mm      
Diametras 90 mm      
Talpa 540 ml 
Kodas 655480.02 
Kaina 31,12 - 25% = 23,34 Eur. 
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Taurė  baltam ir raudonam vynui 

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra 
švino. 
Vienetinio dizaino, prabangi taurė turi išgaubtą 
dugną.. Tai suteikia taurei stabilumą, lengvumą, ilgai 
išsilaiko aromatas. 
Taurės spalva skaidri, nepaprastai spindi. 
Taurės la bai atsparios smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje nei 60 
laipsnių vandens temperatūroje. 

Aukštis 280 mm    
Diametras 105 mm   
Talpa 640 ml 
Kodas 655480.03 

 



Taurės  2018  
 

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius 

 

3 
 

Taurė baltam,  lengvam rožiniam  ir putojančiam 
vynui 

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra 
švino. 
Prabangi, vienetinio dizaino taurė su išgaubtu dugnu.  
Dėka neįprastos taurės formos, ilgai išlaikomas 
aromatas. 
Taurės spalva skaidri, nepaprastai spindi. 
Taurės labai atsparios smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje nei 60 
laipsnių vandens temperatūroje. 

Aukštis 240 mm    
Diametras 80 mm   
Talpa  340 ml 
Kodas 655480.01  
Kaina 27,96 – 25% = 20,97 Eur. 
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Taurėvynui ir visų rūšių spiritiniam gėrimui  

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra švino. 
Prabangi taurė, vienetinio dizaino, su išgaubtu dugnu. 
 
Aukštis 230 mm     Diametras  70 mm       Talpa 280 ml 
Kodas 655480.05       Kaina 25,56 – 25% = 19,17 Eur. 

Taurė baltam,  raudonam ir rožiniam vynui, šampanui  

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra švino. 
Prabangi taurė, vienetinio dizaino, su išgaubtu dugnu. 
 
Aukštis 250 mm      Diametras 120 mm     Talpa  850 ml 
Kodas 655480.04                       
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Taurė mineraliniam vandeniui, kokteiliams ir 
maistui 

Taurė pagaminta iš krištolo, kurio sudėtyje nėra 
švino. 
Ši prabangi, išskirtinai aukštos kokybės taurių 
kolekcija, kurią sudaro viso 6 rūšys, turi išskirtinį 
bruožą: pagamintos su išgaubtu dugnu. Tokia 
neįprasta  forma  suteikia taurei stabilumą, lengvumo 
pojūtį, ilgai išlaikomas aromatas. 
Taurės spalva skaidri, nepaprastai spindi. 
Didelis atsparumas smūgiams bei įbrėžimams. 
Galima plauti indaplovėje, ne aukštesnėje nei 60 
laipsnių temperatūroje. 

Aukštis 165 mm    
Diametras 105 mm     
Talpa 250 ml 
Kodas 655480.06      
Kaina 23,92 – 25% = 17,94 Eur.    
 

 


