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Minshape 

Mūsų komandą ir idėjas po vienu prekiniu ženklu subūrė dėmesys detalėms, natūralioms medžiagoms ir aistra minimalizmui. „Minshape“ 

produktų istoriją kuria mūsų meistrai nedidelėse dirbtuvėlėse Kauno mieste. Plačiau apie mus - http://www.minshape.com/lt/mes/ . Esame 

perfekcionistai. Rankomis gaminame išskirtines interjero detales iš betono, kruopščiai atrinktos amerikietiško riešutmedžio medienos ir gryno 

vario.  

Verslo dovanų sprendimai įmonėms 

 

Verslo dovanos 

 

Kuriame produktus, kurie idealiai tinka kaip 

aukščiausios klasės verslo dovanos. 

Kviečiame peržvelgti žemiau esančius mūsų 

rekomenduojamus produktus verslo 

dovanoms iš esamos kolekcijos. 

 

Produktų ženklinimas Jūsų įmonės logotipu  

Galimybė ženklinti pasirinktus produktus iš 

turimos kolekcijos Jūsų įmonės logotipu. 

 

Verslo dovanų kūrimas Jūsų įmonei 

Jei siekiate dar didesnio išskirtinumo ir 

unikalumo, galime pasiūlyti dizainerio 

paslaugas ir sukurti produktą, kuris bus 

gaminamas išskirtinai tik Jūsų įmonei ir 

ženklinamas Jūsų įmonės logotipu. 

Kokybė ir išskirtinumas 

Mūsų produktai yra pilnai rankų darbo gaminiai, kuriami ir gaminami Lietuvoje, Kauno mieste. Naudojame gryną vario metalą ir vertingiausią 

amerikietiško riešutmedžio medienos dalį – jos branduolį. Kiekvienas produktas, pažymėtas „Minshape“ prekiniu ženklu, turi unikalų gamybos 

numerį, esantį kiekvieno produkto apačioje (gamybos numerio neturi produktai, ženklinami įmonių logotipais). 

Mūsų produktų elementų jautriosios savybės apsaugotos specialiomis priemonėmis, išlaikančiomis gaminių ilgaamžiškumą.  

Betono paviršiai apdorojami ir nuo vandens bei nešvarumų apsaugomi specialiais įvairių rūšių impregnantais, sertifikuotais kaip tinkamais 

naudoti paviršiams, kurie liečiasi su maistu. Variniai elementai padengiami visiškai skaidria ir nematoma H8 klasės kietumo danga, užtikrinančia 

vario apsaugą nuo oksidacijos ir išlaikančia jo veidrodinį blizgesį. Riešutmedžio paviršiai lakuojami bespalviu matiniu laku, siekiant išlaikyti 

natūralią riešutmedžio išvaizdą.   

Betono mišinys sukurtas bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, Statybos ir architektūros fakulteto Statybinių medžiagų 

katedra. 

 
  

http://www.minshape.com/lt/mes/


Vaza MV1 

 

Netaisyklingų formų vaza iš betono su integruotu 2 mm storio variniu logotipu. Prabangus natūralaus betono netobulumo ir poliruoto varinio elemento 

derinys. Vaza yra apsaugota nuo vandens ir nešvarumų. Varinė vazos detalė apsaugota nuo oksidacijos ir drėgmės.  

  

Kaina: 90 € / 65 €  

Plačiau – Vaza MV1 
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Vaza MV2 

 

Rankų darbo stačiakampė vaza iš betono ir poliruoto vario neaukštoms gėlėms. Kontrastingas prabangaus blizgesio ir industrinio elemento derinys. 

Vaza yra apsaugota nuo vandens ir nešvarumų. Varinė vazos detalė apsaugota nuo oksidacijos ir drėgmės. 

  

Kaina: 97 € / 69 € 

Plačiau – Vaza MV2 
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Pieštukinė MPH1 

 

Rankų darbo pieštukinė iš betono su 2 mm storio poliruoto gryno vario rėmeliu. Modernus gryno vario ir betono derinys ant jūsų darbo stalo. 

Veidrodinio blizgesio varinis rėmelis apsaugotas specialia priemone nuo oksidacijos, drėgmės ir kitų neigiamų veiksnių. Betono paviršius apsaugotas 

impregnantu nuo nešvarumų.  

  

Kaina: 70 € / 49 € 

Plačiau – Pieštukinė MPH1 
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Peleninė MA1 

 

Rankų darbo peleninė pagaminta iš betono ir gryno poliruoto vario. Tobulo varinio blizgesio ir pilko betono kontrastas. 2 mm storio varinis rėmelis 

apsaugotas nuo pelenų, karščio ir drėgmės. Betoninė peleninės dalis apsaugota nuo įvairių nešvarumų ir pelenų. 

  

Kaina: 95 € / 67 € 

Plačiau – Peleninė MA1 
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Žvakidžių komplektas MTH1S 

 

Rankų darbo trikampių žvakidžių komplektas – modernus natūralių medžiagų derinys. Žvakidės pagamintos iš betono, kruopščiai atrinktos 

amerikietiško riešutmedžio medienos ir gryno poliruoto vario. Betoninės žvakidžių dalys apsaugotos nuo nešvarumų, riešutmedis padengtas 

bespalviu matiniu laku, o poliruoto varinio elemento prabangus spindesys apsaugotas specialia priemone nuo oksidacijos, karščio ir kitų neigiamų 

veiksnių. 

  

Kaina: 117 € / 95 € 

Plačiau – Žvakidžių komplektas MTH1S 
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Žvakidė MTH3 

 

Žvakidė pagaminta iš betono ir poliruoto gryno vario. Betoninė žvakidės dalis apsaugota nuo nešvarumų, varinio elemento prabangus spindesys 

apsaugotas specialia priemone nuo oksidacijos, karščio ir kitų neigiamų veiksnių. 

  

Kaina: 40 € / 35 €  

Plačiau – Žvakidė MTH3 
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Žvakidė MTH1 

 

Rankų darbo trikampė žvakidė – modernus natūralių medžiagų derinys. Žvakidė pagaminta iš betono, kruopščiai atrinktos amerikietiško riešutmedžio 

medienos ir gryno poliruoto vario. Betoninė žvakidės dalis apsaugota nuo nešvarumų, riešutmedis padengtas bespalviu matiniu laku, o poliruoto 

varinio elemento prabangus spindesys apsaugotas specialia priemone nuo oksidacijos, karščio ir kitų neigiamų veiksnių. 

  

Kaina: 45 € / 39 € 

Plačiau – Žvakidė MTH1 
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Žvakidžių komplektas MTH2S 

 

Šešiakampių žvakidžių komplektas iš betono, amerikietiško riešutmedžio medienos ir gryno vario. Betoninės žvakidžių dalys apsaugotos nuo 

nešvarumų, riešutmedis padengtas bespalviu matiniu laku, o poliruoto varinio elemento prabangus spindesys apsaugotas specialia priemone nuo 

oksidacijos, karščio ir kitų neigiamų veiksnių.  

  

Kaina: Kaina: 115 € / 89 € 

Plačiau – Žvakidžių komplektas MTH2S 
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Virtuvinis indas MSB1 

 

Rankų darbo minimalistinis indas iš betono su dangteliu iš rinktinės amerikietiško riešutmedžio medienos. Indai gali būti naudojami virtuvėje birių 

produktų laikymui. Betono paviršius apsaugotas specialiu vandens pagrindo bekvapiu impregnantu, sertifikuotu kaip tinkamu naudoti paviršiams, 

kurie liečiasi su maistu.  

  

Kaina: Kaina: 70 € / 49 € 

Plačiau – Indas MSB1 
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Užsakymai 

Norite pateikti užsakymą arba reikalinga išsamesnė informacija? Susisiekime el. paštu info@minshape.com arba telefonu +370 638 

53116. 

 

Produktų ženklinimas įmonių logotipais papildomai kainuoja 3 EUR/vnt. (žvakidžių komplektai – 5 EUR už visą komplektą). Atkreipiame 

dėmesį, kad gamybos numerį produktų dugne turi tik produktai, žymimi „Minshape“ prekiniu ženklu. Gamybos numerio neturi 

produktai, ženklinami įmonių logotipais.  

 

Vienas pagrindinių mūsų gaminių komponentų yra specialus betono mišinys. Siekiant užtikrinti geriausias jo kietėjimo ir impregnavimo 

savybes, „Minshape“ produktų gamyba gali trukti iki 2 savaičių iki išsiuntimo. 

Pagamintus produktus Jūsų nurodytu adresu pristatys DPD siuntų tarnyba, Kauno mieste prekes nemokamai pristatysime patys. 

Užsakymų, kurių suma neviršija 100 EUR, pristatymas į kitus miestus papildomai kainuoja 4 EUR (pristatymas į Kuršių Neriją – 15 EUR). 

Siuntimo išlaidos į užsienį apskaičiuojamos pateikus užsakymą atsižvelgiant į siuntos dydį ir svorį. 
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