
80538 Termofor v volnenem ovoju 

Cena: 6,00 € + DDV 

73269 Set 4 copatov 

Copati iz flisa spravljenih v prisrčnem veli-

kem copatu, ki ga lahko obesimo na steno. 

Cena: 9,00 € + DDV 

2008106 POWERBANK in POLNILEC ZA 

AVTO 

Powerbank nadomestna baterija in polni-

lec za v avto v pripočni torbici z zadrgo. 

Cena: 7,50 € + DDV 

20736 Polnilec za telefon 

Velikosti 7 cm. Posebnost polnilca je, da 

telefona ne rabimo vklapljati s kabli in je 

primeren za vse telefone. Enostavno svoj 

prenosni telefom položite na podlogo in 

napolnil se bo. 

Cena: 4,80 € + DDV 

30821 Prenosni WiFi zvočnik 

Velikost 10,8 x 8 cm, deluje na polnjenje 

USB. Vgrajen tudi radio. 

Cena: 9,80 € + DDV 

20938 Zlat ali srebrni zvezek s trdimi 

platnicami. 

Dimenzije A5, z črtami, 160 listov. 

Cena: 2,70 € + DDV 

65420 Prikupna termo steklenica 

Material: nerjaveče jeklo, Kapaciteta 500 ml 

Cena: 4,60 € + DDV 

60430 Termo steklenica z kozarčkom 

Material: Nerjaveče jeklo, kapaciteta 500 ml 

Cena: 7,00 € + DDV 



88544 Zložljiva posodica  

Posodica z dvema predeloma in priloženo žličko/vilčko v enem. 

Velikost: 21 x 14,8 x 3,1 cm 

Cena: 6,00 € + DDV 

49205 Dežni plašč, ki ga lahko nosimo na obeh 

straneh.  

Cena: 8,40 € + DDV 

83921 Odeja za piknik 120 x 150 cm 

Odeja iz flisa s vodoodporno podlago 

Cena: 7,80 € + DDV 

60818 Torbica za kolo 

Torbica z transparentnim zgornjim 

predalom za telefon. Na zunanji strani 

je srebrni odsevni trak ob straneh pa 

tudi mrežasti žep, kamor spravimo 2 

pločevinki. 

Cena: 4,80 € + DDV 

950 Odeja za piknik 135 x 150 cm 

Odeja iz flisa z vodoodporno podlago 

Cena: 8,00 € + DDV 

 

 

Brisača iz mikrofibre 200 g 

Velikost: 80 x 160 cm 

Cena: 7,50 € + DDV 



Wellness brisača, 100 % bombaž, 450 g 

50 x 100 cm: 3,55 € + DDV 

70 x 140 cm: 7,00 € + DDV 

Zložljiva nakupovalna torba z gumbom 40 x 35 x 10 cm 

Cena: 0,49 € + DDV 

Bralna lučka, ki se pritrdi na  platnico knjige 

in je namestljiva 

Cena: 5,00 € + DDV 

Pohodniške palice z antischock klinom, ki oblaži hojo po skalnih površi-

nah. Palice so namestljive po višini. 

Cena: 7,00 € + DDV 

215 Flaška s pokrovom, 600 ml 

Višina: 21,5 cm, premer 6 cm 

Registrirano za prehrambne namene s 

certifikati 

Cena:  3,50 + DDV 

GIMNASTIČNA ŽOGA SOFT, Φ 75 cm. Sedež-

na in telovadna žoga je izdelana iz udobnega 

mehkega materiala. Za krepitev celotnega 

telesa, zlasti hrbta. Za gibljivost v hrbtenici in 

trening ravnotežja. Nosilnost max. 120 kg. 

Cena: 8,70 € + DDV 

 



Mila uporabljamo vsak dan, zato moramo izbrati takšna, ki kože ne  bodo izsušila in porušila njenega narav-

nega ravnovesja. Mila Helena so narejena iz ekološko pridelanih rastlinskih olj, eteričnih olj in naravnih dodatkov (oves, kono-

plja, bučna semena, sivka, ovseni kosmiči,          kava,...). Kožo temeljito očistijo, navlažijo in naravno odišavijo.  

Cena: 4,50 € + DDV  

Vsa mila se izdelajo po vašem naročilu in potrebujejo 4 tedne od dne naročila, da dozorijo in so popolnoma sveža. Rok uporabe 

je od dne izdelave 24 mesecev. 

SLOVENSKI MED ČEBELARSTVA NOVAK 

Cvetlični med 250 g: 3,50 + DDV 

Gozdni med 250 g:  4,10 € + DDV 

Kostanjev med 250 g: 4,80 € + DDV 

 

SLOVENSKI MED  250 g 

Priznano čebelarstvo 

Lužar, ki žanje priznanja 

in nagrade za svoje pri-

delke. Vrhunska kakovost 

izpod slovenskih rok. 

Cena: 4,50 €  + DDV 



Mlečna čokolada – polnje-

na s kostanjem 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 35% mlečno     

čokolado  smo  napolnili s 

ganachem izdelanim iz 

pečenih kostanjev. 

Slovenska čokoladnica Dolce Amore vas razvaja z mešanico izzivalnih, 

nenavadnih in slastnih okusov. 

Prepustite se zgodbi, vredni greha. 

Čokolada temna – polnjena s 

Trničem 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 55% temno          

čokolado  smo  napolnili s 

ganachem izdelanim iz zna-

nega sira  TRNIČ ki ga izdelu-

jejo iz     domačega mleka na 

Veliki Planini. Čokolada je 

rahlo slana. 

Mlečna čokolada polnjena s 

pistaciji 80g 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 35% mlečno čokola-

do  smo  napolnili s kremo iz 

pistacijev. Krema iz bele čo-

kolade in pistacijev vsebuje 

preko 50% delež pistacijev in 

se odlično dopolnjuje z mleč-

no čokolado. 

Mlečna čokolada polnjena z 

orehi 80g 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 35% mlečno čokola-

do  smo  napolnili s kremo iz 

lešnikov. Krema iz mlečne 

čokolade in orehov vsebuje 

preko 50% delež orehov in 

se odlično dopolnjuje z 

mlečno čokolado. 

Temna čokolada polnjena 

z ingverjem 80g 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 55% temno čoko-

lado  smo  napolnili z in-

gverjem. Krema iz temne 

čokolade in ingverja je 

rahlo pekoča in se odlično 

dopolnjuje s temno čoko-

lado. 

Temna čokolada polnjena z 

meto 80g 

€4.60 z DDV | €4.20 brez 

DDV 

Odlično 55% temno čokola-

do  smo  napolnili z meto. 

Krema iz bele čokolade in 

mete se odlično dopolnjuje s 

temno čokolado. 

Odlična temna diabetična čokolada s 55% kakavovih delcev 

je vrhunske kakovosti in je odličen dodatek za vaše razvaja-

nje. Namesto sladkorja je za sladilo uporabljen maltitol.  

Za ostalo ponudbo čokoladnih 

užitkov nas kontaktirajte. 

 


