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Lėkštės – padėklai iš
natūralaus akmens
Kiekvienos lėkštės– padėklo
viršutinis sluoksnis yra
neapdorotas, grubus.Tinka
sąlyčiui su maistu. Vengti
kontakto su citrusiniais
maisto produktais.
Negalima plauti indaplovėje.
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.

Lėkštė iš stiklo
Lėkštės iš juodo stiklo gaminamos įvairių formų bei
matmenų. Juodo stiklo struktūra yra gruoblėta, turinti
medžio rašto imitaciją. Stiklas 8 mm storio. Labai
didelis atsparumas smūgiams ir įbrėžimams.
Galima plauti indaplovėje.

Lėkštė ovalo formos
Matmenys 33x24 cm / Kodas 665700
Dubuo
Matmenys 26,56x19,5 / Kodas 665701

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
.
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Lėkštė iš porceliano
Lėkštės iš aukščiausios kokybės
porceliano gali būti blizgios ar matinės,
viršutinis paviršius gruoblėtas, baltos
arba juodos spalvos. Ši porceliano
lėkščių kolekcija pasižymi formų ir
matmenų įvairove.
Lėkštė balta
Matmenys 12x12 cm/Kodas 664569.12
Lėkštė balta
Matmenys 27x27/Kodas 664569.27

Lėkštė iš porceliano
Įvairių kontrastingų formų ir dydžių lėkštės iš porceliano– idealus Jūsų pasirinkimas .
Juodos arba baltos spalvos porcelianas , gruoblėtas , matinis arba blizgus yra vertinamas
visame pasaulyje.
Labai didelis atsparumas smūgiams ir įbrėžimams.
Galima plauti indaplovėje.
Lėkštė juoda
Matmenys 12x12 cm / Kodas 664571.12
Matmenys 23x23 cm / Kodas 664571.23
Matmenys 27x27 cm / Kodas 664571.27

Norint sukurti žalią juostelę, tereikia paspausti „Enter“ mygtuką.
Norint pradėti naują eilutę be žalios juostelės, spausti Shift+Enter mygtukus.

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš porceliano

Lėkštė apvali, juodos spalvos
Diametras 24 cm / Kodas 554567.24
Diametras 27 cm / Kodas 554567.27
Lėkštė pailga , juodos spalvos
Matmenys 23,5x11 cm / Kodas 824570.23
Matmenys 35x7,5 cm / Kodas 824573.36
Lėkštė pailga, baltos spalvos
Matmenys 23,5x11 cm / Kodas 824568.23
Matmenys 36x7,5 cm / Kodas 824572.36

Lėkštė iš porceliano
Aukščiausios kokybėsporcelianas tinka visų rūšių
maistui pateikti. Porceliano paviršius gruoblėtas.
Labai didelis atsparumas smūgiams ir įbrėžimams.
Galima plauti indaplovėje.
Lėkštė apvali
Diametras 27 cm / Kodas 664567.27

Norint sukurti žalią juostelę, tereikia paspausti
„Enter“ mygtuką.
Norint pradėti naują eilutę be žalios juostelės,
spausti Shift+Enter mygtukus.

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš porceliano
Lėkštės iš porceliano su išlenktu arba iškilusiu
paviršiumi viduryje. Baltos spalvos.
Lėkštė
Diametras 28 cm / Kodas 514492
Lėkštė
Diametras 28 cm / Kodas 514491

Lėkštė iš porceliano
Tinka visų rūšių maistui pateikti. Baltos spalvos
Ši lėkštė susideda iš trijų dalių:
Lėkštė apatinė
Diametras 28 cm / Kodas 554492
Žiedas iš silikono, juodas arba baltas
Kodas 814681
Lėkštė viršutinė
Matmenys 25x12 cm / Kodas 784495

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš porceliano
Porceliano labai didelis atsparumas smūgiams ir
įbrėžimams. Galima plauti indaplovėje.
Ši lėkštė susideda iš 3 dalių:
Lėkštė apatinė
Diametras 28 cm / Kodas 654492
Žiedas iš silikono
Lėkštė viršutinė
Matmenys 25x12 cm / Kodas 224495
Norint sukurti žalią juostelę, tereikia paspausti „Enter“
mygtuką.
Norint pradėti naują eilutę be žalios juostelės, spausti
Shift+Enter mygtukus.

Lėkštė iš porceliano
Ši lėkštė susideda iš trijų dalių:
Lėkštė apatinė
Diametras 28 cm / Kodas 014492
Žiedas iš silikono
Dubuo iš stiklo
Diametras 11 cm / Kodas 244958

Lėkštė ir dubuo iš stiklo
Tinka visų rūšių maistui pateikti.
Stiklas skaidrus, atsparus smūgiams
bei įbrėžimams. Įvairios indų formos
suteiks Jūsų stalui jaukumo ir
lengvumo. Šios kolekcijos indų
apatinė dalis turi „padą“, kuris
paprastai statomas ant silikoninio
žiedo.
Lėkštė apvali ir silikoninis žiedas
Diametras 16,5 cm /Kodas 335417.02
Dubuo ir silikoninis žiedas
Diametras 9 cm / Kodas 555418

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš porceliano
Baltas prabangus porcelianas – tikra puošmena Jūsų stalui.
Lėkščių kraštai dekoruoti skirtingaisraštais baltos ir juodos spalvos.
Didelis atsparumas smūgiams bei įbrėžimams.
Galima plauti indaplovėje.
Lėkštė su juodos spalvos dekoruotu kraštu
Diametras 31,6 cm / Kodas 934520.32D2
Lėkštė su baltos spalvos dekoruotu kraštu
Diametras 31,6 cm / Kodas 774520.32D1

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš porceliano
Ši baltų lėkščių kolekcija turi išskirtinę
dizaino detalę: kraštuose ryškūs , platūs
įspaudimai , kurie suteikia grakštumo ir
elegancijos.
Lėkštės vidurys yra įgilintas.
Puikiai dera kartu su gaubtais maistui
uždegti.
Lėkštė
Diametras 26 cm / Kodas 874370.26
Diametras 28 cm / Kodas 454371.28
Diametras 30 cm / Kodas 524370.30

Padėklai iš stiklo
Padėklai iš juodo stiklo gali būti su
įgilinimu arba be jo, su išpjauta skyle
dubeniui įstatyti. Tinka kartu serviruoti
su indais iš porceliano.
Padėklas juodas su lygiu paviršiumi
Matmenys 29,5x15 / Kodas 645153
Padėklas su įgilinimui
Matmenys 29,5x20 / Kodas 825154

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš fajanso
Ši juodo fajanso kolekcija yra gausi indų
paskirtimi ir formomis. Arbatinukai,
dubenys ir lėkštės gali būti matiniaiarba
blizgūs, plokšti, gilūs, kvadratiniai, apvalūs,
su išgaubtu viduriu maistui. Puikiai dera
komplektuoti su gaubtais maistui uždengti.
Galima plauti indaplovėje.
Lėkštė apvali
Diametras 32,5 cm / Kodas 664550.32
Diametras 29 cm / Kodas 664550.29
Diametras 21 cm / Kodas 664550.21
Dubuo , iš išorės matinis, viduje blizgus
Diametras 29 cm / Kodas 864554.29
Lėkštė pasvirusi, su įgilinimu viduryje
Diametras 29,5 cm / Kodas 664551.29
Diametras 23,5 cm / Kodas 664551.23

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė iš stiklo
Juodos spalvos stiklo lėkštės
maloniai nustebins Jus ir Jūsų
svečius lenktomis formomis.
Lėkštė kvadratinė, juoda
Matmenys 29,5x29x5 cm
Kodas 155134.01
Lėkštė kvadratinė, matinio
stiklo
Matmenys 29,5x29,5 cm
Kodas 155134

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius
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Lėkštė – padėklas iš stiklo
Indai iš juodos spalvos stiklosuteiks Jūsų
stalui elegancijos ir prabangos.Stiklas labai
atsparus smūgiams ir įbrėžimams, briaunos
apdailintos, švelnios.
Galima plauti indaplovėje.
Ši indų kolekcija labai gausi savo
asortimentu, formomis bei dydžiais.
Lėkštė – padėklas
Matmenys 26x14 / Kodas 595141.26
Matmenys 34x18 / Kodas 595141.34
Matmenys 51x35 / Kodas 595141.50
Matmenys 35x35 / Kodas 915142.34

Interjero galerija, Ozo g. 18, Vilnius

