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LigneW prekių katalogas 

Vyno atidarytuvų nuotrauka Aprašymas Kodas 

 Atidarytuvas Origine iš 

Burgundijos vyno statinių 

Šis vyno atidarytuvas yra 
pagamintas iš Prancūziškų, 
Burgundijos regiono, 

panaudotų vyno statinių. Ant 
kai kurių atidarytuvų 
rankenėlių dar yra matyti 
vyno likučiai. Tai 
atidarytuvas skirtas tikriems 

vyno gurmanams.  

Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija.  

LW02005 
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Atidarytuvas Origine is 

Burgundijos statinių 
(nudažytas vyno spalva)  

Šis vyno atidarytuvas yra 
pagamintas iš Prancūziškų, 
Burgundijos regiono, 

panaudotų vyno statinių. 
Gaminimui buvo naudojama 

vidinės statinės pusė, todėl 
ant kiekvieno atidarytuvo 

vienos pusės yra matomas 
vyno paliktas raudonumas. 

Tai atidarytuvas skirtas 

tikriems vyno gurmanams.  

Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija. 

 

LW02003 

 

 

Atidarytuvas Origine is 

Burgundijos statinių 
(vidinės statinės pusės)  

Šis vyno atidarytuvas yra 
pagamintas iš Prancūziškų, 
Burgundijos regiono, 

panaudotų vyno statinių. 
Gaminimui buvo naudojama 

vidinės statinės pusė, todėl 
ant kiekvieno atidarytuvo 

vienos pusės yra matomas 
vyno paliktas raudonumas. 

Tai atidarytuvas skirtas 

tikriems vyno gurmanams.  

Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija. 

 

LW02004 
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Atidarytuvas Prestige iš 
ąžuolo medienos 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
brangaus medžio - 
prancūziško ąžuolo. Tai labai 

tvirta mediena ir ypač 
vertinama tarp vyndarių. Tai 
viena brangiausių medienų 
pasaulyje. 

Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06016 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
alyvmedžio medienos 

Šis išskirtinis LigNew 

kamščiatraukis gaminamas iš 

mums egzotiško medžio - 

alyvmedžio. Tai labai 

"švelni" mediena 

prisilietimui bei išsiskirianti 
savo raštų gausa ir deriniais.  

Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06017 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
buksmedžio medienos 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
buksmedžio medienos. Ši 
mediena pasižymi išskirtiniu 
kietumu, todėl 
kamščiatraukis Jums tarnaus 
ilgai.  

Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06018 
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Atidarytuvas Prestige iš 
Amaranth medienos 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
brangaus medžio - 
Amaranth. Amaranth yra 

paplitęs Lotynų Amerikoje, o 
dėl savo išskirtinio 
raudonumo ir tvirtumo jo 

mediena yra viena 

brangiausių pasaulyje. 
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06019 

 

 

Atidarytuvas Prestige iš 

Kingwood medienos 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
brangaus medžio - 
Kingwood. Kingwood yra 

paplitęs Lotynų Amerikoje, o 
dėl savo išskirtinio rašto ir 
tvirtumo jo mediena yra 

viena brangiausių pasaulyje. 
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06020 

 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
Palo Santo medienos 

(kvepiantis) 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
itin brangaus medžio - Palo 

Santo. Palo Santo medis yra 

paplitęs Pietų Amerikoje, iš 
ispanų kalbos išvertus Palo 
Santo reiškia šventas medis. 

Ankstesniais laikais šis 
medis buvo paplitęs tarp 
šamanų ir žiniuonių ritualų 
dėl savo malonaus kvapo ir 
gydomųjų savybių, dar ir 
šiais laikais yra tikima į Palo 
Santo gydomąsias savybes. 
O parduotuvėse galite rasti 

LW06021 
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Palo Santo plaušelių, kuriuos 
patartina smilkinti vietoj 

smilkalų. 
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
Afrikietiško juodmedžio 

medienos 

Šis išskirtinis LigNew 
kamščiatraukis gaminamas iš 
itin brangaus medžio - 
Afrikietiško juodmedžio. 
Afrikietiškas juodmedis nuo 
senovės Egipto laikų buvo 
laikomas brangenybe kaip 

auksas ar dramblio kaulas. 

Šio medžio išskirtinumas – 

ilgaamžiškumas ir savybė 
būti nupoliruotam iki 
veidrodinio atspindžio. 
Juodmedis ir šiais laikais yra 
pats gražiausias, retas ir 

brangiausias medis 

pasaulyje. Jo mediena yra 

nealergiška ir turi gydomųjų 
savybių. Juodmedžiu 
Afrikoje gydoma iki šiol.  
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW06019 

 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
Norvegiško beržo 

 

LW06026 
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Atidarytuvas Prestige iš 
Graikiško riešutmedžio 

LW06027 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
rago balto 

 

Atidarytuvas įpakuotas rankų 
darbo medinėje dėžutėje. 

LW06024  
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Atidarytuvas Prestige iš 
rago juodo 

 

Atidarytuvas įpakuotas rankų 
darbo medinėje dėžutėje. 

LW06023  

 

 

Atidarytuvas Prestige iš 
rago deginto 

 

Atidarytuvas įpakuotas rankų 
darbo medinėje dėžutėje. 

LW06025 
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Atidarytuvas Prestige iš 
rago karpuočio  

 

Atidarytuvas įpakuotas rankų 
darbo medinėje dėžutėje. 

LW06040 

 

 

Atidarytuvas L'essential 

juodas raudonas 

L'essentiel vyno 

atidarytuvas, jau 

pavadinimas kalba pats už 
save, išvertus į lietuvių kalbą 
reikštų "svarbus"! Tai 
atidarytuvas, kurie ieško 
nebrangaus , efektyvaus, 

naujoviško dizaino... Ir tai 
dar ne viskas, yra vienas 

svarbus dalykas, tačiau 
norint jį atrasti, reikia paliesti 
šį atidarytuvą. 
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

LW12052 

 

Atidarytuvas L'essential 

juodas 

L'essentiel vyno 

atidarytuvas, jau 

pavadinimas kalba pats už 
save, išvertus į lietuvių kalbą 
reikštų "svarbus"! Tai 

atidarytuvas, kurie ieško 
nebrangaus , efektyvaus, 

naujoviško dizaino... Ir tai 
dar ne viskas, yra vienas 

svarbus dalykas, tačiau 
norint jį atrasti, reikia paliesti 
šį atidarytuvą. 
Gamintojas - LigNew, 

Prancūzija. 

12001 
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Atidarytuvas L'iroquois 

spalvoti 

L'Iroquois pavadinimą 
sugalvojo vienas Kanadietis, 

kuris šio atidarytuvo 
etiketėje atpažino indėno 
galvos kontūrus. Ir iš tiesų, 
labiau pagalvojus, jis buvo 

visiškai teisus, pavadindamas 
jį būtent taip, nes: 
  jis judrus su savo 

profesionaliu dvigubo 

žingsnio atidarymo sistema ir 
teflonu dengta spirale; 

  jis yra stiprus su savo tvariu 

šlifuoto plieno korpusu; 
  jis gerbia gamtą, todėl yra 
rankena pagaminta iš BSP 
(biologiškai suįrančio 
plastiko). 

Dėl šių priežaščių ir buvo 
pasirinktas šios Kanadijos 
indėnų genties pavadinimas - 
L'Iroquois. Tokios 

koncepcijos ir kainos derinys 

privers įsigyti šį 
kamščiatraukį net tuos, kurie 
negalvojo apie atidarytuvo 

pirkimą. 
Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija. 

LW13000 
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Atidarytuvas L'iroquois 

natūralaus medžio 

L'Iroquois pavadinimą 
sugalvojo vienas Kanadietis, 

kuris šio atidarytuvo 
etiketėje atpažino indėno 
galvos kontūrus. Ir iš tiesų, 
labiau pagalvojus, jis buvo 

visiškai teisus, pavadindamas 
jį būtent taip, nes: 
  jis judrus su savo 

profesionaliu dvigubo 

žingsnio atidarymo sistema ir 
teflonu dengta spirale; 

  jis yra stiprus su savo tvariu 

šlifuoto plieno korpusu; 
  jis gerbia gamtą, todėl yra 
su natūralaus medžio 
rankenėle. 
Dėl šių priežaščių ir buvo 
pasirinktas šios Kanadijos 

indėnų genties pavadinimas - 
L'Iroquois. Tokios 

koncepcijos ir kainos derinys 

privers įsigyti šį 
kamščiatraukį net tuos, kurie 
negalvojo apie atidarytuvo 

pirkimą. 
Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija. 

LW15002 
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 Atidarytuvas L'iroquois su 

stiklu 

L'Iroquois pavadinimą 
sugalvojo vienas Kanadietis, 

kuris šio atidarytuvo 
etiketėje atpažino indėno 
galvos kontūrus. Ir iš tiesų, 
labiau pagalvojus, jis buvo 

visiškai teisus, pavadindamas 
jį būtent taip, nes: 
  jis judrus su savo 

profesionaliu dvigubo 

žingsnio atidarymo sistema ir 

teflonu dengta spirale; 

  jis yra stiprus su savo tvariu 

šlifuoto plieno korpusu; 
  jis gerbia gamtą, todėl yra 
su natūralaus medžio 
rankenėle. 
Dėl šių priežaščių ir buvo 
pasirinktas šios Kanadijos 
indėnų genties pavadinimas - 
L'Iroquois. Tokios 

koncepcijos ir kainos derinys 

privers įsigyti šį 
kamščiatraukį net tuos, kurie 
negalvojo apie atidarytuvo 

pirkimą. 
Stiklo ir kamščio pakuotėje  
L'Iroquois yra graži ir 
originali dovana už 
prieinamą kainą. 
Gamintojas - Lignew, 

Prancūzija. 

LW15014 
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