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По традиција Божиќ 
не се празнува 

без ништо ново 
за дома.

Да го избереме 
заедно!

БОЖИЌНИ ПОДАРОЦИ

ЗА СЕКОЈ ДОМ

w w w . t e l e s h o p . m k
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Бел порцелан со неповторлив дизајн!
 Бел порцелан со неповторлив дизајн
 Фин, но здрав порцелан
 Модерен и изчистен дизајн

2. Kazancı – сервис за кафе од 12 парчиња
Класичен и во исто време модерен. Со посакуваната комбинација помеѓу бел 
порцелан и златно, сервисот за кафе Kazanci дава чувство на аристократизам.
Стилот воедно не е за сметка на практичноста – сервисот е предвиден како за 
специјални поводи, така и за секојдневна употреба. Составен е од: 6 чаши за 
кафе и 6 чинии.

Kazana – сервис за кафе от 12 парчиња
Наместо 2880 ден. Само 2280 ден. Заштедувате 600 ден.

Нарачаjте и...
3. Country Dot – сервис за кафе од 12 парчиња
Еден чудесен порцеланов комплет за кафе, декориран со цветни идеи. Внесете 
свежина во вашиот дом, во вилата, во секојдневието и при средба со пријатели.
Сервисот за кафе е составен: 6 чаши за кафе и 6 чинии.

Country Dot – сервиз за кафе от 12 части
Наместо 2480 ден. Само 1980 ден. Заштедувате 500 ден.

Изкуствено аранжирај ја масата!
1. Siesta – секојдневен сервис за јадење од 24 парчиња
Сервизот за јадење Siesta е изработен од високо квалитетен коскен порцелан. Можете да го 
користите како за појадок, така и за ручек и вечера. Тој содржи: 6 основно чинии, 6 чинии за 
супа, 6 десертни чинии и 6 десертни купи. Произведен е по најактуелните технологии кој што 
гарантираат висок квалитет, но на многу добра цена. 

Korkmaz Siesta – сервис за јадење од 24 парчиња
Наместо 8780 ден. Само 6980 ден. Заштедувате 1800 ден.

Нарачаjте и...
Mo‘dis – иноксов прибор 24 парчиња
Комплет прибор за јадење од висококвалитетен 18/10 
Cr-Ni инокс. Произведен во Италија и полиран рачно до 
блесок. Содржи: 6 виљушки, 6 лажици, 6ножеви и 6 
кефени лажици. Дебелина на приборот 2.5 мм. 

Mo‘dis  – иноксов прибор 24 парчиња
Наместо 6480 ден. Само 4480 ден.   
Заштедувате 2000 ден.

наместо 8780 ден.

1 IСервис 
за јадење

6980 ден.

заштедувате 1800 ден.

наместо 2880 ден.

2IСервис 
за кафе 

2280 ден.

заштедувате 600 ден.

наместо 2480 ден.

3IСервис 
за кафе 

1980 ден.

заштедувате 500 ден.

  Аристократски 
 дизајн. 

 Бескомпромисен 
 квлитет на 

 материјалите 
 и изработката. 

 Со уникални 
 декорации. 

ЗА ПОДАРОК
ИДЕЈА!

24 
парчиња
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Комплет от 7 делови

4. Mori Basic – сервис за кафе 
За да се насладите на перфектното 
италијанско еспресо, ви треба добро 
испечено кафе во зрна, вистинска 
компанија и вистински италијански 
чаши. Комбинацијата на  хармоничната 
традиција со модерниот дизајн ќе ви ја 
даде точно серијата Basic . Таа е наменета 
за луѓе, коишто сакаат да  го користат 
највисокиот италијански квалитет. 
Сервисот за кафе е во практична кутија и 
одговара за исклучителен подарок. 

Mori Basic – сервис за кафе
Наместо 5480 ден. 
Само 3980 ден. 
Заштедувате 1500 ден.

Стилски сервис за кафе!

Комплет за 
двајца!

наместо 4480 ден.

5IДвоен сервис 
за ордевери

3480 ден.

заштедувате 1000 ден.

наместо 5480 ден.

4IСервис 
за кафе

3980 ден.

заштедувате 1500 ден.

ЗА ПОДАРОК
ИДЕЈА!

Исклучителен 
вкус и 
практичност 
за секој повод!
5. Mori Basic – 
сервис за ордевери 
Сервизите за ордевери 
Mori Basic се изработени од  
квалитетни материјали. Во 
нив се искористени полиран 
нерѓосувачки челик и цврст 
италијански оловен кристал, 
кои ги прават издржливи 
за секојдневна употреба и 
исклучителни за специјални 
поводи. Сервизот е наменет за 
секој, кој го цени квалитетот 
со добра цена. Направете убав 
подарок на близок или дури 
на себе си! 

Mori Basic – двоен сервис за 
ордевери – 5 делови
Наместо 4480 ден. 
Само 3480 ден. 
Заштедувате 1000 ден.

Mori Basic – троен сервис за 
ордевери – 7 делови
Наместо 4980 ден. 
Само 3980 ден. 
Заштедувате 1000 ден.

Комплет от 5 делови

ЗА ПОДАРОК
ИДЕЈА!

Нарачки: contact@teleshop.mk
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 Рачна изработка
 Уникатна текстура на стаклото
 Исчистен и елегантен дизајн
 Цврсто безоловно стакло

6-9. Riflessi – стаклени комплети за сервирање
Стаклените производи Riflessi демонстрират неповторлив квалитет на рачната изработка. Во нивното производство е искористено безоловно стакло кое е 
поеколошко и безопасно од останатите материјали, кои се применуваат во стакларската промисленост, и не штети на вашето здравје. Серијата Riflessi е колекција 
од садови, кои одговараат на секој дом, изработени со вкус. Префинетата текстура придава уникатен изглед на овие прекрасни стаклени здели. Создајте го 
сервизот кој ви одговара, комбинирајќи ги производите од серијата.

Riflessi – чинија    Наместо 980 ден.  Само 680 ден.  Заштедувате 300 ден.
Riflessi – комплет за сервирање од 2 парчиња Наместо 1680 ден.  Само 1180 ден.  Заштедувате 500 ден.
Riflessi – комплет за ордевери од 3 парчиња Наместо 1380 ден.  Само 980 ден.  Заштедувате 400 ден.
Riflessi – комплет садови од 4 парчиња  Наместо 1680 ден.  Само 1180 ден.  Заштедувате 500 ден.

Оригинална текстура
и неповторлива визија!

наместо 980 ден.

6 IRiflessi – 
чинија

680 ден.

заштедувате 300 ден.

наместо 1680 ден.

7 IКомплет за 
сервирање 

1180 ден.

заштедувате 500 ден.

наместо 1380 ден.

8IКомплет за 
ордевери 

980 ден.

заштедувате 400 ден.

Вo средината на минатиот век во градот 
Парма, Италија, Луиџи Бормиоли основал 
компанија за производство на стаклени 
чаши. И до денес фамилијата Луиџи Бор-

миоли ги усовршува процесите, основани 
на старите италијански традиции, кои ги 
комбинира со современите технологии 
и иновации. Резултатот е цврсти и убави 

производи, но достапни за секој џеб.

Luigi Bormioli 

ЗА ПОДАРОК
ИДЕЈА!

наместо 1680 ден.

9 IКомплет 
садови 4 пар. 

1180 ден.

заштедувате 500 ден.
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10-15. Incanto – серија кристални чаши и декантер
Кристални чаши, кои одговараат за секакви поводи и за секоја естетски аранжирана маса. 
Произведени се по технологијата на дување, рабовите им се ласерски оформени, а столбчињата 
имаат титаниумско појачување. Благодарение на Son.hyx кристалот, од кој се направени, овие 
садови се цврсти, а во исто време – инзвонредно лесни и целосно прозрачни. Ќе можете да ги 
користите не само на официјални настани и празнувања, но и во вашето секојдневие. До 4000 пати 
миење во машина за садови,нема да дојде до промена на квалитетот. Со овие чаши можете да 
направите подарок кој ќе биде елегантен и восхитувачки. 

Incanto – чаши за шампањско, пенливо вино, просеко – 6 парчиња.
Наместо 3580 ден.  Само 2480 ден.  Заштедувате 1100 ден.
Incanto – чаши за бело вино – 6 парчиња
Наместо 3580 ден.  Само 2480 ден.  Заштедувате 1100 ден.
Incanto – чаши за црвено вино, одлежано помалку од 5 години – 6 парчиња
Наместо 3580 ден.  Само 2480 ден.  Заштедувате 1100 ден.
Incanto – чаши Grandi Vini за црвено вино, одлежано повеке од  5 години – 6 парчиња
Наместо 3580 ден.  Само 2480 ден.  Заштедувате 1100 ден.
Incanto – чаши за вода и безалкохолни напитоци – 6 парчиња
Наместо 2880 ден.  Само 1980 ден.  Заштедувате 900 ден.
Incanto – чаши за виски и други видови концентрат – 6 парчиња
Наместо 2880 ден.  Само 1980 ден.  Заштедувате 900 ден.

 Кристал со Son.hyx 
патентирана технологија 
– целосно прозрачен, но 

много цврст 
 Безоловен кристал, 

произведен во Италија

Чаши од безоловен кристал
за секој напиток!

Декантер

15. Incanto 
декантер од кристал
Одговара како за бело вино, 
така и за секакви видови 
алкохолни пијалоци – виски, 
коњак, ракија и др. Структу-
рата на кристалот не ја мену-
ва природната боја на пијало-
кот. Декантерот е произведен 
по висококвалитетна Son.hyx 
технологија како и остана-
тите производи од серијата. 

Incanto – декантер
Наместо 1380 ден. 
Само 980 ден. 
Заштедувате 400 ден.

ЗА ПОДАРОК
ИДЕЈА!

наместо 3580 ден.

10I  Чаши за 
шампањско 

2480 ден.

заштедувате 1100 ден.

наместо 3580 ден.

11 I  Чаши за 
бело вино 

2480 ден.

заштедувате 1100 ден.

наместо 3580 ден.

12I  Чаши за 
црвено вино 

2480 ден.

заштедувате 1100 ден.

наместо 2880 ден.

14IЧаши за 
виски 

1980 ден.

заштедувате 900 ден.

наместо 2880 ден.

13 IЧаши за 
вода

1980 ден.

заштедувате 900 ден.

6 парчиња 
кристални чаши

6 парчиња 
кристални чаши

6 парчиња 
кристални чаши

6 парчиња 
кристални чаши

6 парчиња 
кристални чаши
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Стилски и примамлив 
кристален сет за виски! 

 Son.hyx технологија за 
апсолутна прозрачност на 
кристалот

 Уникатно дно на чашите со 
различна форма

 Висококвалитетен 
безоловен кристал, 
произведен во Италија

16-18. Кристални чаши за 
виски – комплет од 6 
парчиња
Името на оваа серија чаши доаѓа од 
изработката на нивната основа – има 
одговарачка геометриска форма 
на коцка-лед. Strauss – on the rocks 
кoe e со квадратно дно, а Veronese 
– on the rocks со елипсовидно. 
Сериите вклучуваат како чаши за 
виски или други видови алкохолни 
пијалоци, така и чаши за вода или 
сок. Декантерот on the rocks одговара 
за виски, ракија, рум, коњак и др. 
Искористената Son.hyx технологија  
ги прави чашите изклучително 
цврсти и стилски. Можете слободно 
да комбинирате одделни делови од 
овој комплет, за да создадете еден 
чудесен подарок за близок човек 
или бизнис партнер. Налејте си едно 
виски и насладувајте се ! 

Strauss – чаши за виски/вода 6 парчиња
Наместо 2880 ден. 
Само 1980 ден. 
Заштедувате 900 ден.
Veronese – чаши за виски/вода 6 
парчиња
Наместо 2880 ден. 
Само 1980 ден. 
Заштедувате 900 ден.
Strauss – декантер
Наместо 1480 ден. 
Само 980 ден. 
Заштедувате 500 ден.

Strauss – On The Rocks
чаши за виски 6 пар. Strauss – On The Rocks

чаши за вода 6 пар. Veronese – On The Rocks

чаши за виски 6 пар. Veronese – On The Rocks

чаши за вода 6 пар. Декантер

SON.hyx е нов вид кристал, 
изработен од Следбеничката 
екипа на Luigi Bormioli. Тој се 
карактеризира со голема 
цврстина и апсолутна 
прозрачност. При создавањето  
не  се користи олово, а 
квалитетот е близок до оној на 
благородните кристали

наместо 2880 ден.

16IStrauss – виски 
или вода 

1980 ден.

заштедувате 900 ден.

наместо 2880 ден.

17IVeronese – 
виски или вода 

1980 ден.

заштедувате 900 ден.

наместо 1480 ден.

18I  Strauss 
декантер

980 ден.

заштедувате 500 ден.

Veronese – On The Rocks

Strauss – On The Rocks Veronese – On The Rocks

6 парчиња 
кристални чаши

6 парчиња 
кристални чаши
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21. Michelangelo – бокал за сок со капацитет 2,5 л
Наполнете го  бокалот Michelangelo со свежо исцеден сок, вода, студен 
чај или коктел. Тој е создаден по патентирана Sparkx технологија, која-
тогарантира голема цврстина и прозрачност на стаклото. Искористено 
е само безоловно стакло еколошки чисто. Бокалот може да се мие во 
машина за садови повеќе од 2000 пати без да загуби на квалитет.

Michelangelo – бокал за сок и коктели 2,5 л.
Наместо 4280 ден. 
Само 2980 ден. 
Заштедувате 1300 ден. 

19. Power Juicer  – машина за сок
Соковникот Power Juicer ќе ви помогне да приготвите 
здрави и вкусни сокови од секаво овошје и зеленчук, без да 
трошите време. Големиот отвор ви дозволува да ставите во 
уредот цели јаболка, портокали, моркови и се што ќе 
посакате. Системот за автоматско исклучување ви 
осигурува безопасност. Нема потреба да го изпразнувате 
контејнерот за отпадоци, додека правите сок. Специјалниот 
систем, капакот со посебен жлеб на соковникот, ја штити 
кујната од валкање.
 
Power Juicer – машина за сок
Наместо 6980 ден.   Само 4480 ден.   Заштедувате 2500 ден.

Нарачаjте и...
20. Palace – чаши за сок 6 парчиња
Ако барате висок квалитет и исклучителен дизајн, но по  
достапна цена, тоа е чашата за вас. Таа е цврста, изработена 
е од целосно прозрачен безоловен кристал по технологија-
та Sparkx. Може да се мие во машина за садови.

Palace – чаши за сок 6 парчиња
Наместо 2080 ден.    Само 1480 ден.    Заштедувате 600 ден.

Гoлтка 
здравjе 
за секој 
ден!

наместо 6980 ден.

19I  Машина 
за сок

4480 ден.

заштедувате 2500 ден.

 Голем отвор 
за ставање на 
овошјето и 
зеленчукот

 Обемен 
контејнер за 
отпадоците

 Две брзини 
за работа на 
машината

Голема 
моќност – 700W

Ултрамоќна

700W

наместо 4280 ден.

21I  Кана за сок 
и коктели

2980 ден.

заштедувате 1300 ден.

наместо 2080 ден.

20I  Чаши за 
сок 6 пар.

1480 ден.

заштедувате 600 ден.
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Заштедете од времето за готвење, 
без да жртвувате ценети витамини!

22. Bratoni – експрес лонец 6 л.
Благодарение на притисокот во експрес лонецот Bratoni храната се готви побрзо, 
тоа штеди време и енергија. Вашите супи, зеленчуци или ѓувеч ке бидат повкусни 
и ке ги задржат сите хранливи сосотојки, отколку при обично готвење. Обем 6 л, 
височина 16.5 см, дијаметар 22 см.

Bratoni – експрес лонец 6 л.
Наместо 5980 ден.                    Само 4980 ден.                    Заштедувате 1000 ден.

 2 нивоа на притисок 
во тенџерето

 Лесен за употреба
 Со дополнителен без-

бедносен маханизам

наместо 5980 ден.

22 I  Експрес 
лонец

4980 ден.

заштедувате 1000 ден.

Направена од Cr/Ni 18/10 
не’рѓосувачки челик – 
најздравиот материјал за садови 
за готвење!
23. Astra – тенџере од Cr/Ni 18/10 – обем 6,3 л. 
Не’рѓосувачки, полиран до блесок челик ја прави Astra една од 
најздравите и лесни за одржување тенџери на пазарот. Садот има 
тројно капсуловамо дно, кое што придонесува за долготрајност и 
рамномерно распределување на топлината по целиот сад. Удобните 
дршки сегогаш остануваат постудени од основното тело. Со ова 
тенџере можете да зготвите безброј вкусни јадења, без да се секирате 
за потрошената енергија и за чистење.

Astra – иноксно тенџере
Наместо 3480 ден.          Само 2480 ден.          Заштедувате 1000 ден.

Од благороден 

18/10 Cr-Ni иноксов 
материјал!

наместо 3480 ден.

23 I  Astra иноксно 
тенџере

2480 ден.

заштедувате 1000 ден.

БОЖИЌНИ ПОДАРОЦИ ЗА СЕКОЈ ДОМ

Побарајте ја Вашата 
клиентска карта. 
Пазарувајте со неа 
позгодно веднаш!
Уште со првото купување на производ со 
вредност од над 1500 ден. од нашиот месечен 
каталог Вие станувате сопственик на карта за 
верни клиенти на фирма Море Селекшн. Со таа 
карта ке користите атрактивни намалениа за секој 
нареден купен производ од нашите продавници 
во целата земја или од нашите каталошки 
предложенија. Таа е временски не ограничена и 
важи за Вас и вашите најблиски. Во зависнот од 
големината на сумата која што ја правите со секое 
купување, Вие ке добивате 3%, 5% и дури 10% 
намаление. 
За повеке информации јавете се на нашиот телефонски број или 
посететене на нашата интернет страна www.moreselection.mk 

Од 3000 до 15 000 денари

Од 1500 до 3000 денари

Над 15 000 денари

Фирма Море Селекшн не превзема никаква 
одговорност за настанати грешки при печатење Tелефон за нарачка: 02/3148-9058 I


