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GAMINIAI IR PASLAUGOS 

- Mūsų bumerangai, kas tai? 

Netradicinė sporto šaka 

Grįžtančių bumerangų mėtymas yra 
aktyvus sportas bei įdomus 
laisvalaikio praleidimo būdas gamtoje. 

Unikali dovana 

Rankų darbo bumerangas yra unikali 
dovana, kurią papildomai galime 
dekoruoti piešiniais arba lazeriu 
išgraviruotais užrašais. 

Išskirtinė puošmena 
 

Įrėmintas bumerangas gali būti 
gražus namų dekoro akcentas. 

- Kainos 

Bumerangas “Klasikinis 5” 

45,00 EUR   

Bumerangas “Gyvatė 7” 

55,00 EUR   

Bumerangas “Kengūros” 

55,00 EUR   

Bumerangas “Įvairiaspalvis”  

35,00 EUR   

Bumerangas “Klasikinis 43” 

55,00 EUR   

Bumerangas “Trišakis - MINI” 

19,00 EUR   

Daugiau bumerangų - www.bumerangai.lt 
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- Papildomos paslaugos 

Bumerangų įrėminimas 

Galime pasiūlyti specialius rėmelius  su 
laikikliais bumerangui. Rėmeliai yra be 
stiklo, todėl bumerangą yra patogu 
nukabinti, pamėtyti ir vėl užkabinti ant 
laikiklių rėmeliuose. 

Bumerangų graviravimas 

Galime lazeriu išgraviruoti įvairius 
užrašus, šūkius, inicialus ar įmonės 
LOGO ant bumerangų. 

- Bumerangų techninės specifikacijos 

Matmenys 
Plotis - 49 cm 

Aukštis - 24 cm 

Svoris 120 g 

Pagaminta iš Medienos (beržas) 

Bumerango skriejimo 

lankas 
30 m  

 Visi bumerangai yra rankų darbo, pagaminti Lietuvoje.   

 Kiekvienas bumerangas yra išbandytas, kad tinkamai išmestas visada sugrįžtų atgal. 

 Bumerangai yra impregnuoti ir nulakuoti, todėl turi pakankamą atsparumą fiziniams pažeidimams. 



- Papildomos paslaugos 

Graviravimas ant metalinės 
plokštelės 

Galime išgraviruoti užrašą, palinkėjimą 
ar įmonės LOGO ant metalinės 
plokštelės, kuri yra priklijuojama prie 
rėmelių.   

Individualūs užsakymai 

Galime pagaminti ir dekoruoti 
bumerangus pagal Jūsų individualų 
užsakymą. 

- Užsakymas Estijos geležinkelių bendrovei 

Apmokymai 

Vilniaus mieste galime pravesti 
bumerangų mėtymo treniruotę tiek 
individualiems asmenims, tiek grupėms. 

 



- Papildomų paslaugų įkainiai ir nuolaidos 

Papildomos paslaugos Įkainis, EUR 

Bumerangų įrėminimas 
15 – 20 Eur. Priklausomai 

nuo rėmelių specifikacijų 

Bumerangų graviravimas 
5 – 10 Eur. Priklausomai 

nuo raidžių kiekio 

Graviravimas ant metalinės 

plokštelės 

5 - 10 Eur. Priklausomai 

nuo raidžių kiekio 

Individualūs užsakymai 
35 - 75 Eur. Priklausomai 

nuo sudėtingumo 

Bumerangų mėtymo 

apmokymai Vilniuje 
Nemokamai 

Bumerangų užsakymo kiekis, 

vnt. 
Nuolaida 

Nuo 3 iki 10  vnt. 10 proc. 

Nuo 10 iki 30 vnt. 20 proc. 

 30 ir daugiau 25 proc. 

- Kontaktai 

- Rekvizitai 

 
Gavėjas: Nemunas Pakalnis 
Bankas: AB  SwedBank 
Sąskaita: LT047300010104019583 

Kita informacija: individualios veiklos pažymos Nr.: 246430. 

Gamintojas: Nemunas Pakalnis 

Mob. tel.: 8 620 31146 

El. paštas: info@bumerangai.lt 

El. svetainė: www.bumerangai.lt 

English version: www.boomerangsshop.com 
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