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Poslovna darila. Slovenska!
IKA predstavlja skrbno prečesan pregled najzanimivejših izdelkov, avtorjev in
blagovnih znamk iz Slovenije, primernih za poslovna darila. Če iščete dobro
oblikovan, vrhunsko izdelan ali inovativno zasnovan izdelek iz Slovenije ter
nekoga, ki vam pomaga pri izbiri, personalizaciji, embalaži, pakiranju ter dostavi
daril v prave roke, smo vaša najboljša izbira.
SVETOVANJE
Pomagamo vam izbrati primerno darilo.
PERSONALIZACIJA
Svetujemo in realiziramo personalizacijo izdelkov po meri vašega podjetja.
EMBALAŽA
Namesto vas poskrbimo za darilno pakiranje.
DOSTAVA
Skrbno dostavimo do vas ali vaših poslovnih partnerjev.

Pri nas vas vedno čaka celovita rešitev za poslovna darila in prijazna roka,
ki vam priskoči na pomoč.

Darilno zavijanje
in nalepke po meri
Z obdarovanjem osrečujemo druge ljudi in
tudi sebe. Ni lepšega kot opazovati človeka,
kako v pričakovanju čarobno odvija lično zavit
skrivnostni paket, v katerem se skriva darilce.
Le to za trenutek izbriše vse skrbi, nariše
nasmešek na obraz in ga zavije v občutek
topline in radosti.
V trgovini IKA pripomoremo k temu
čudovitemu trenutku, saj vsa naša darilca
lično zavijemo v biorazgradljiv papir in
opremimo z nalepko, ki nosi globlje sporočilo.
Na vašo željo lahko darilo opremimo s
personaliziranimi nalepkami po vašem
izboru. Če želite je to lahko logotip vašega
podjetja, lepa misel, ali kaj drugega. Bodite
izvirni, drugačni in s svojo gesto navdušite
obdarovance.

Embalaža in darilni
paketi po meri
Vsebina je pomembna. Pomembno pa je tudi,
kako je predstavljena zunanjost. Naj vaša
darila že na prvi pogled zasijejo v vsej svoji
edinstvenosti.
Izbrane izdelke za poslovna darila vam lahko
zapakiramo v lično kartonasto embalažo, ki
si jo izberete sami na podlagi naše ponudbe.
Lahko ji dodamo tudi nalepko po vašem izboru
(kratko besedilo, lepe želje, vaš logotip).
Pripravimo vam lahko tudi darilne pakete po
meri, ki lahko, poleg naših izdelkov, vsebujejo
tudi izdelke izven našega asortimana. Ker
vam želimo še bolj olajšati delo, jih pošljemo
na naslov poslovnega partnerja. Za nabavo,
zavijanje, embalažo in odpošiljanje bomo
poskrbeli mi, vi pa se boste lahko posvetili
drugim pomembnim stvarem.
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PERSONALIZACIJA*

kvadratna nalepka
okrogla nalepka
pravokotna nalepka
ovojni trak
izrez iz folije
poljuben potisk

V notranjost embalaže lahko vstavimo
tudi personalizirano voščilo. Poskrbimo
za oblikovanje in tisk.
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ŠKATLA
Velikost & zapiranje

Na voljo so različne velikosti. Odvisno od
velikosti in tipa škatle je mogoče različno
zapiranje: z ušesi, z zatičem ali s pokrovom.
Barva

natur
bela
črna

POLNILO
Za zelen planet

BARVA ŠKATLE

POLNILO

Kot polnilo vam ponujamo v izbor trajnosten
raznobarven darilni narezan papir, ki ne le
dodatno poudari izbrane izdelke, ampak jih
tudi dodatno ščiti.
Barva

natur
konjak
kobalt
zelena
črna

*Prikazani primeri so simbolični. Možne so številne druge barvne variacije in kombinacije.
Ne skrbite, pri izboru najbolj primerne škatle, polnila in presonalizacije vam bomo svetovali, tako da bo vaše poslovno darilo izdelano povsem po vaši meri.
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Nogavice Slocks
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O nas

RAZVADE ZA TELO IN DUHA

RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Zimska kava in piškoti
Zimska kava
Ko zunaj zadiši po prvem snegu, nas misel na toplo
skodelico kave vedno pogreje.
SESTAVA
KOLIČINA

65 % Arabica, 15 % Robust
100 g

CENA

8,13 € +DDV

Zimski piškoti
V prijetni, okolju prijazni in avtorski IKA embalaži, se v
zimskih mesecih lahko posladkate s posebnimi piškoti, ki
vsebujejo pomarančno čokolado, orehe in cimet. Okusi, ki
razvajajo brbončice.

6,85 € +DDV (100 g)
9,68 € +DDV (300 g)

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

Razvade za telo in duha

CENA

100 g, 300 g

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

KOLIČINA
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Zimski čaji
Ni pravih zimskih dni brez skodelice toplega čaja.
Kandirano jabolko, pomarančna lupina, cimet innageljnove
žbice so tiste, ki mu dajo prav posebno aromo. Razveselite
svoje najdražje z vonjem inokusom po božiču.

Božični sadni čaj
SESTAVA

CENA

hibiskus, rozine, jabolko, kandirana papaja,
pomarančna lupina, kokos, cimet, nageljnove
žbice

7,21 € +DDV

Zimska pravljica – zeleni čaj

7,21 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

Razvade za telo in duha

CENA

zeleni čaj, jabolko, cimet, koriander, 		
pomarančni krhlji, kardamom, rožnati poper,
klinčki, naravni ident. arome

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

SESTAVA
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RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Topli napitki
Vroča čokolada
Bela in temna vroča čokolada, ki nas pogrejeta in
posladkata v hladnih zimskih dneh. Za domačo pripravo.
Ne vsebujeta gensko spremenjenih surovin in sta brez
glutena in barvil.
KOLIČINA
CENA

200 g

8,13 € +DDV

Masala – Latte chai
Mešanica sladkanega čaja, mleka in eksotičnih začimb.
Brez glutena in primerno za vegetarijance.

9,04 € +DDV

Čajne mešanice
Čajne mešanice v zimskem času razvedrijo telo in duha
ter fino pogrejejo.
KOLIČINA
CENA

30 g – 110 g

od 7,21 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

Razvade za telo in duha

CENA

200 g

www.trgovinaika.si

KOLIČINA
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RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Piškoti Kuki
Kuki piškoti so več kot le domači piškoti, so okusna
blagovna znamka z vsebino, katerim lahko dodate
osebni napis, logotip, ipd. So ročno izdelani s kvalitetnimi
sestavinami izpod rok lokalne ekipe.

KOLIČINA

150 g
300 g

OKUSI

BU-ČIN-ČIN (z bučnicami)
OLDS KUL (čokolada in cimet)
ČOKONARANČA (čokolada in pomaranča)
FUL ČOKO (temna in mlečna čokolada)
KOKOBELA (bela čokolada in kokos)
AJDOVČKI (brez glutena in mleka)

OSEBNA NOTA

• Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, ali kratko
sporočilo

• Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim
kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

Razvade za telo in duha

6,85 € +DDV (100 g)
9,68 € +DDV (300 g)

www.trgovinaika.si

CENA
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RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

GOAT STORY Specialty kava
Razveselite svoje zaposlene in poslovne partnerje s
personalizirano in v Sloveniji praženo kavo GOAT STORY.
GOAT STORY Specialty kava je ročno pridelana, procesirana
in nežno pražena, zato so v njej jasno izraženi okusi in
arome.

VRSTA KAVE

Costa Rica Finca Las Nubes
Guatemala Santa Anita
Colombia Monteblanco Gold Gran Cru Geisha
Colombia Monteblanco Citric Fermentation
Rwanda Gasharu Impano
Ethiopia Ajere
El Salvador Finca San Antonio
Nicaragua Los Placeres
Good Vibrations
Walking on Sunshine
Brazil Coletivo Caparaó

CENA

od 9,04 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Za več informacij in ceno personalizacije nas prosim
kontaktirajte.

vaš
logotip

Razvade za telo in duha

100 g
200 g
500 g

www.trgovinaika.si

KOLIČINA

nalepka
po meri

16

RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Karakter gin
Karakter gin prihaja iz Bohinjske Bistrice, kjer so se trije
dolgoletni prijatelji odločili, da iz ljubezni do svojega
domačega kraja, tam začnejo svojo poslovno pot. Karakter
gini so izdelani ročno, narejeni iz izključno naravnih
sestavin in ročno nabranih zelišč ter oplemeniteni z
bohinjsko izvirsko vodo. Za embalažo so prejeli nagrado
BRUMEN 2022.

Imagine dry gin
Svež in saden London Dry Gin značilno sadnega okusa.
25 različnih naravnih aromatov, ki so uporabljeni tekom
destilacije, daje uravnoteženo pijačo
VOLUMEN
CENA

200 ml, 500 ml

15,16 € +DDV (200 ml)
28,61 € +DDV (500 ml)

VOLUMEN
CENA

200 ml, 500 ml

16,39 € +DDV (200 ml)
29,43 € +DDV (500 ml)

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

Infuziran gin izrazito češnjevega okusa. 17 različnih
naravnih aromatov je uporabljeno med dvojno destilacijo,
po redčenju pa je ginu dodan hibiskus in divje češnje.

Razvade za telo in duha

Cherriot infused gin

18

RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Gin Brin
Gin BRIN je izdelan ročno po tradicionalnem postopku.
Brin, ki ga uporabijo, raste pred hišo, kjer ga ročno
naberejo in posušijo. Gin nima roka uporabe. So prejemniki
več nagrad svetovnega merila med njimi tudi nagrade za
najboljše pakirano žgano pijačo na svetu – IWSC 2019 in
nagrade The Gin Guide Awards iz Londona, ki je BRIN gin
uvrstil na prvo mesto v Evropi.
VOLUMEN
CENA

500 ml

27,21 € +DDV
28,93 € +DDV (v embalaži)
17,05 € +DDV (VirGin)

Praznični gin

50 ml

CENA

6,39 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Minimalno naročilo za personalizacijo je 50 kos.
• Za vse ostale informacije nas prosim kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

VOLUMEN

Razvade za telo in duha

Inovativno pakiran gin v praznične obeske za božično jelko.
Moder: butterfly blue - posebna mešanica, ki v stiku s
tonicom spremeni barvo v roza. Prozoren: Gin Brin
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RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Frizi beer
Frizi beer je mikropivovarna iz vinorodnega predela Haloz
s sloganom Sfrizirano pivo iz Haloz. Vsako pivo nosi svoje
ime, vezano na Haloze, Občino Cirkulane, mesto Ptuj ali
trenutni pivovarjev navdih. Sestavine, ki jih uporabljajo, so
po večini lokalnega izvora.

Paket 3 kraft piv

3 različne stile piva: 1× Pettauer, stil piva pale ale,
1× Sp-ipa-nec, stil piva session ipa in 1× božično pivo z
okusom in aroma po medu ali medenjakih.

Paket 6 kraft piv

3 različne stile piva: 2× Pettauer, stil piva pale ale,
2× Sp-ipa-nec, stil piva session ipa in 2× božično pivo z
okusom in aroma po medu ali medenjakih.

12,30 € +DDV (paket 3)
22,54 € +DDV (paket 6)

OSEBNA NOTA

• Minimalno naročilo za personalizacijo je 50 kos.
• Za vse ostale informacije nas prosim kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

Razvade za telo in duha

CENA

0,33 l

www.trgovinaika.si

VOLUMEN
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RAZVADE ZA
TELO IN DUHA

Babica, 100 % bučno olje Fanika
Bučno olje v slovenski kuhinji ne sme manjkati. Babice
so vedno poskrbele, da so naši želodčki polni in srca
srečna. Linija je poimenovana in je nastala po navdihu
ustanoviteljičine babice Fanike, ki je vedno dodaja bučno
olje v polni meri na večino jedi. Embalažo je oblikoval
Rok Svenšek in predstavlja babico Faniko ter njen vihravi
karakter. V podjetju se zavzemajo za trajnostni način
proizvodnje in prodaje, ter vrhunsko kvaliteto.
Njihovo olje je nastalo v sodelovanju s kmeti in je bogato,
z okusom po oreščkih ter vsestransko uporabno. Primerno
je za uživanje z zelenjavo, mesninami, solatami ali celo
vaniljevim sladoledom!

8,13 € +DDV (100 ml)
12,69 € +DDV (250 ml)
18,17 € +DDV (500 ml)

OSEBNA NOTA

• Možnost prilagoditve etikete po merah podjetja.
• Minimalno naročilo za personalizacijo je 100 kos.
• Za vse ostale informacije nas prosim kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

Razvade za telo in duha

CENA

100 ml (v steklenički)
250 ml (pločevinka)
500 ml (pločevinka)

www.trgovinaika.si

VOLUMEN

24

PRIPOMOČKI ZA DOM

PRIPOMOČKI
ZA DOM

Food Wrap
Food Wrap povoščene krpice hrano ohranjajo svežo,
prispevajo k zmanjšanju odpadkov in so za večkratno
uporabo.
Izdelane so iz 100% bombažnega blaga, čistega čebeljega
voska, bio kokosovega olja, bio jojobinega olja in ročno
nabrane smrekove smole iz slovenskih gozdov.

Mixed Paket in 3pack
Mixed paket vsebuje 3 povoščene krpice različnih avtorskih
motivov. 3pack vsebuje 3 povoščene krpice z enim
motivom.

MOTIV

Mixed pack Flower Power
3 pack Veggies
3 pack Flora
3 pack Bees
Mixed wrap Ocean
3 pack Coral Garden
3 pack Sea Horse
3 pack Red Sea

CENA

16,35 € +DDV

1
2
3
4
5
6
7
8

Pripomočki za dom

20 × 20 cm (1 kos)
26 × 26 cm (1 kos)
33 × 33 cm (1 kos)

www.trgovinaika.si

DIMENZIJA
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Food Wrap
Single wrap
Ena povoščena krpica.
DIMENZIJA

33 × 33 cm

MOTIV

Veggies		9
10
Flora		
11
Bees		

CENA

Coral Garden
Sea Horse
Red Sea

12
13
14

7,05 € +DDV

1

2

3

4

5

6

7

8

OSEBNA NOTA – MIXED in 3PACK

OSEBNA NOTA – SINGLE WRAP

•
•
•
•

Dotisk logotipa na embalažo možen le na Single wrap.
Rok dobave: 1 mesec
Minimalna količina ob naročilu personalizacije: 100 kos
Cena dotiska: 0,15 €/kos

9
IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

10

11

12

13

14

www.trgovinaika.si

•

so lahko v več barvah, z logotipom ali napisom po želji.
• pravokotna nalepka(7 × 9 cm) na prednjem delu
• pravokotna nalepka (7 × 15 cm), ki sega na zadnji del
• okrogla nalepka fi 6cm
Cena tiska:
• naklada do 30 kosov: 1,00 €/kos
• naklada od 30 do 50 kos: 0,80 €/kos
• naklada 50 kos ali več: brezplačno

Pripomočki za dom

• Promo nalepka v zgornjem levem delu škatlice. Nalepke

28

PRIPOMOČKI
ZA DOM

Timeless
Spoznajte najlažjo in najbolj vzdržljivo stekleničko za
vodo, ki je kdajkoli obstajala. Njen brezčasen dizajn,
izjemna lahkotnost in vsestranska uporabnost jo naredita
neminljivo. Timeless kolekcija stekleničk ima vse, kar si
bi lahko želeli. Izdelana je iz nerjavečega jekla, vzdržljiva,
neprepustna ter z nedrsečim silikonom na dnu.

MATERIAL

kvalitetno nerjaveče jeklo

VOLUMEN

600 ml
1000 ml

BARVE

črna, bela, matcha, steel, butter, lila

CENA

18,85 € +DDV (600 ml)
20,49 € +DDV (1000 ml)

OSEBNA NOTA

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•
•
•

natisniti ali vgravirati logotip podjetja ali kratko
sporočilo.
Rok dobave: 40 kosov do 14 dni
Cena: za informacijo o ceni nas kontaktirajte
Pošljite vaš logotip in pripravimo vam brezplačni
predogled vseh možnosti.

Pripomočki za dom

• Na stekleničko ali na pokrovček stekleničke je mogoče
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Termo lončki
Dizajniran tako, da se prilega vaši jutranji rutini in vam
pomaga dan začeti na najboljši način. Skupaj z vašim
najljubšim napitkom EQUA termo lonček označuje popoln
začetek jutranjega rituala, ki vam da zagon in energijo za
nove izzive. Je toplotno izoliran in ohranja toploto vsaj 4
ure. Notranjost ima keramični premaz, da vaš najljubši topli
napitek ne izgubi odličnega okusa. Z elegantnim ročajem in
nedrsečim spodnjim silikonom.

MATERIAL

kvalitetno nerjaveče jeklo

VOLUMEN

300 ml

BARVE

črna, bela, butter

CENA

27,05 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Na termo lonček je mogoče vgravirati logotip podjetja

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

predogled vseh možnosti.

Pripomočki za dom

ali kratko sporočilo.

• Rok dobave: 40 kosov do 14 dni
• Cena: za informacijo o ceni nas kontaktirajte
• Pošljite vaš logotip in pripravimo vam brezplačni

32

PRIPOMOČKI
ZA DOM

Active stekleničke za vodo
Stekleničke so ustvarjene za vse, ki si želijo prispevati
k varovanju okolja in zmanjšanju količine odpadkov.
Stekleničke so odporne na ekstremne toplotne
spremembe, zaradi silikona pa so še bolj odporne na
udarce. Active linija je oblikovana tako, da se kar najbolj
prilega stisku vaše roke. Na voljo v različnih barvah in z
različnimi motivi.

MATERIAL

borosilikatno steklo

VOLUMEN

550 ml

CENA

od 16,40 € +DDV

OSEBNA NOTA

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•
•
•
•

natisniti ali vgravirati logotip podjetja ali kratko
sporočilo.
Stekleničke je mogoče naročiti z darilno embalažo.
Rok dobave: 40 kosov do 14 dni
Cena: za informacijo o ceni nas kontaktirajte
Pošljite vaš logotip in pripravimo vam brezplačni
predogled vseh možnosti.

Pripomočki za dom

• Na stekleničko ali na pokrovček stekleničke je mogoče
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Mismatch stekleničke za vodo
Steklenička je ustvarjena za tiste, ki iščejo harmonijo in
lepoto v nevsakdanjih konceptih. Njena minimalistična
oblika in enobarvni grafični element izražata edinstvenost
stekleničke. Namenjena je vsem, ki namesto, da bi samo
sledili pravilom – ustvarjamo svoja. Na voljo v različnih
barvah motivov, z različnimi materiali in barvami zaščite.

MATERIAL

borosilikatno steklo

VOLUMEN

750 ml

CENA

od 18,85 € +DDV (brez zaščite)
od 18,85 € +DDV (z zaščito iz filca)
od 20,49 € +DDV (z zaščito iz umet. usnja)

OSEBNA NOTA

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•
•
•
•

natisniti ali vgravirati logotip podjetja ali kratko
sporočilo.
Stekleničke je mogoče naročiti z darilno embalažo.
Rok dobave: 40 kosov do 14 dni
Cena: za informacijo o ceni nas kontaktirajte
Pošljite vaš logotip in pripravimo vam brezplačni
predogled vseh možnosti.

Pripomočki za dom

• Na stekleničko ali na pokrovček stekleničke je mogoče
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Jeklenička
Termovka je primerna za vse tiste, ki od tovrstnih
stekleničk pričakujete več. Dvojno izolirana stena
stekleničke ohranja tekočino hladno 24 ur in toplo 12 ur.
Odprtina je ravno prave velikosti za ledene kocke, tako
lahko tekočino ohranite resnično mrzlo. Pokrov je izdelan iz
galvanizirane kovine na kateri je pravi marmor ali kovina.

MATERIAL

kvalitetno nerjaveče jeklo

VOLUMEN

680 ml

CENA

31,56 € +DDV

OSEBNA NOTA

kratko sporočilo.
Stekleničke je mogoče naročiti z darilno embalažo.
Rok dobave: 40 kosov do 14 dni
Cena: za informacijo o ceni nas kontaktirajte
Pošljite vaš logotip in pripravimo vam brezplačni
predogled vseh možnosti.

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•
•
•
•

Pripomočki za dom

• Na termovko je mogoče vgravirati logotip podjetja ali
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Skodelice s karakterjem
Kolekcija skodelic predstavlja zgodovinsko pomembne
ljudi, ki imajo vsaka svoj karakter. Vsak izdelek ima
unikatno, ponavadi humoristično zgodbo. Karakterji imajo
»polna usta« neprimernih, smešnih, luštkanih, nesramnih,
vulgarnih ali prikupnih izjav. V inovativni avtorski embalaži.
Pitje jutranje razvade še nikoli ni bilo tako zabavno.
Ilustracija je ročno prenesena na porcelan in pečena na
950 °C, zaradi česar je okras zelo odporen. Primerne so
za pranje v pomivalnem stroju in uporabo v mikrovalovni
pečici.

MATERIAL

100 % porcelan

VOLUMEN

350 ml

MOTIV

različne zgodovinsko pomembne osebnosti,
kot npr. France Prešeren, Ivan Cankar, Nikola
Tesla, Albert Einstein, Freddie Mercury, Kurt
Cobain ipd.

OSEBNA NOTA

• Izdelamo vam skodelico z motivom po lastnih željah.
• Minimalna količina: 100 skodelic
• Za ostale informacije nas prosim kontaktirajte.

ROČNO
DELO

Pripomočki za dom

22,05 € +DDV

www.trgovinaika.si

CENA
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Emajliran lonček
Emajlirana posoda je posoda visoke kakovosti z dolgoletno
tradicijo, izkušnjami ter odličnimi kuhalnimi lastnostmi.
Izdelana je iz jeklene pločevine različnih debelin ter
prevlečena z emajlom (steklo), kar ji daje visok sijaj in lep
estetski videz.
MATERIAL

jeklena pločevina prevlečena z emajlom

VOLUMEN

370 ml
620 ml

CENA

8,20 € +DDV (370 ml)
9,02 € +DDV (620 ml)

OSEBNA NOTA

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

•
•
•

emajliran lonček, ki drži 350 ml in je bež barve z rjavim
robom ali bel z modrim robom.
Rok dobave: do 90 dni
Minimalna količina ob naročilu personalizacije: 100 kos
Za informacije o ceni nas prosim kontaktirajte.

Pripomočki za dom

• Logotip podjetja ali sporočilo je mogoče umestiti na
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Emajlirana džezva
Emajlirana džezva je visoke kakovosti z dolgoletno
tradicijo, izkušnjami ter odličnimi kuhalnimi lastnostmi.
Izdelana je iz jeklene pločevine različnih debelin ter
prevlečena z emajlom (steklo), kar ji daje visok sijaj in lep
estetski videz. Kolekcija Polka – bele pike in rdeče ozadje je
še posebej priljubljena pri ljudeh, ki obožujejo tradicijo.
MATERIAL

jeklena pločevina prevlečena z emajlom

VOLUMEN

400 ml
700 ml

Pripomočki za dom

9,83 € +DDV (400 ml)
12,30 € +DDV (700 ml)

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

CENA
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Goat MUG
Goat MUG je praktična in okolju prijazna skodelica za kavo,
oblikovana v čast kozam, ki so odkrile kavo. Oblika roga ne
le prikaže izvirno zgodbo kave, ampak s svojo zavito obliko
omogoči lažje pitje do zadnjega požirka. Držalo, ki je lahko
usnjeno ali iz umetnega usnja, se preprosto spremeni v
stojalo, tako da lahko odprt mug preprosto odložite vanj.
Dva usnjena paščka omogočata, da ga pritrdite na torbo
ali ga nosite preko rame. Na voljo v črni, rjavi ter barvni
različici.

MATERIAL

BPA free plastika

VOLUMEN

350 ml
470 ml

CENA

USNJENO DRŽALO

25,00 € +DDV (350 ml)
26,64 € +DDV (470 ml)
DRŽALO IZ UMETNEGA USNJA

• Goat MUG lahko na držalu iz umetnega usnja opremimo
z vašim logotipom.

• Za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte.

SLOVENSKA
INOVACIJA

www.trgovinaika.si

OSEBNA NOTA

Pripomočki za dom

21,31 € +DDV (350 ml)
22,95 € +DDV (470 ml)
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Plutovinasti podstavki s tradicionalnim motivom
Plutovinasti podstavki za kozarce s potiskom slovenskega
tradicionalnega vzorca. V kompletu so štirje podstavki.
Odlično darilo za tiste, ki radi prirejajo zabave in prezirajo
okrogle madeže od pijač na mizah.
MATERIAL

pluta

PREMER

9,6 cm

CENA

6,15 € +DDV (paket 4 podstavkov)
7,79 € +DDV (paket 6 podstavkov)

OSEBNA NOTA

• Plutovinastim podstavkom je možno odtisniti vaš logotip

Pripomočki za dom
IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

•

ali krajše sporočilo na embalažo (glejte fotografijo
primera)
Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim
kontaktirajte.
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PRIPOMOČKI
ZA DOM

Leseni kuhinjski pripomočki
Leseni solatni set
Sodobno oblikovan set vilic za pripravo in postrežbo
solate izdelan v Sloveniji iz lokalno pridelanega bukovega
lesa z vgrajenim magnetom za enostavno shranjevanje.
Privzdignjeni konci zmanjšajo umazanost delovne površine
in omogočijo enostavno rokovanje.

MATERIAL

bukov les

CENA

22,05 € +DDV

Tridelni kuhinjski set

bukov les

CENA

30,00 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

MATERIAL

Pripomočki za dom

Sodobno oblikovan set žlice, vilice in spatule, ki je ročno
izdelan v Sloveniji iz lokalno pridelanega bukovega lesa z
vgrajenim magnetom za enostavno shranjevanje.
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HIŠNI TEKSTIL

HIŠNI TEKSTIL

Vrečka za kruh
Vsaka vrečka za kruh je ročno izdelana od začetka do
konca. Vsak del je oblikovan, izrezan, skrbno zložen skupaj,
sešit in dokončan s prefinjenim občutkom do detajlov ter
podpisan z unikatno prepoznavnostjo. Na voljo z različnimi
motivi: kura, pujsi, potica, kruh, ribe in travnik.
MATERIAL

100 % bombaž

DIMENZIJE

35 × 45 cm

CENA

16,15 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Možnost tiska logotipa podjetja ali krajšega sporočila na
embalažo ali vrečko samo.

• Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

Hišni tekstil

kontaktirajte.
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HIŠNI TEKSTIL

Kuhinjska krpa s tradicionalnim motivom
Rdeči nageljni, ta okrancljani srčki – vzorci, ki smo jih
barvali na čestitkah pri umetnosti. Zdaj so na potiskani
kuhinjski krpi, ki je prelepa za brisanje posode; raje z njo
pokrijte testo za potico. Da bo lepše vzhajalo.
MATERIAL

100 % bombaž

DIMENZIJE

50 × 70 cm

CENA

11,39 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Možnost tiska logotipa podjetja ali krajšega sporočila na
ovitek za krpo.

• Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Hišni tekstil

kontaktirajte.
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HIŠNI TEKSTIL

Kuhinjske krpe z različnimi motivi
Vsaka krpa je ročno izdelana od začetka do konca. Vsak
kos je oblikovan, izrezan, skrbno zložen skupaj, sešit in
dokončan s prefinjenim občutkom do detajlov ter podpisan
z unikatno prepoznavnostjo. Na voljo z različnimi motivi:
ribe, petelin, kokoš, potonke, jelen, potica in čebela.
MATERIAL

100 % bombaž

DIMENZIJE

65 × 45 cm

CENA

12,25 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Možnost tiska logotipa podjetja na embalažo kuhinjskih
krp.

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

Hišni tekstil

• Rok dobave: 14 dni
• Cena: 10,57 € + ddv
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HIŠNI TEKSTIL

Tekač s tradicionalnim motivom
Vzorci, ki smo se jih učili pri umetnostni zgodovini
Slovenije. Zdaj so na tekaču, ki vam lahko krasi mizo, ko
boste nanjo položili praznične dobrote.

MATERIAL

100 % bombaž

DIMENZIJE

130 × 36 cm

CENA

15,33 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Možnost tiska logotipa podjetja ali krajšega sporočila na
ovitek za krpo.

• Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Hišni tekstil

kontaktirajte.
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HIŠNI TEKSTIL

Copati COPA COPA
Copat so polni malenkosti in namenjeni lahkotnemu
podrsavanju skozi življenje. So nogi prijazni in okolju
hvaležni. Narejeni iz filca stisnjenega iz odpadnih plastenk.
Silikonske stopinje držijo podplat, da ne drsi. Narejeni so z
minimalnim številom šivov.
MATERIAL

filc iz stisnjenih plastenk

VELIKOST

M velikost: ustreza št. od 37 do 40
XL velikost: ustreza št. od 41 do 45

CENA

9,84 € +DDV (Light copati brez bremzic)
15,57 € +DDV (Plus copati z bremzicami)
29,95 € +DDV (Lux copati s sivko)

1
1
2
3

OSEBNA NOTA

• Logotip ali krajše sporočilo lahko umestimo na všivno

IZDELANO
V SLOVENIJI

OKOLJU
PRIJAZNO

Hišni tekstil

•

2

3

www.trgovinaika.si

•

etiketo, papirnat trak ovit okoli para copat, na vrečko
za copate ali dodamo v vrečko za copate. Na voljo za
naročila večja od 500 parov copat.
Za manjša naročila je možna personalizacija nalepke,
ki skupaj drži prazen bel ali rjavkast recikliran papir ali
katerega od že v naprej pripravljenih potiskanih trakov.
Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim
kontaktirajte.
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HIŠNI TEKSTIL

Blazina Triglav
Unikatne ročno narejene okrasne blazine v obliki Triglava,
ki združujejo mogočnost na pogled in mehkobo na dotik.
Polnjene s pirinimi luščinami, ki so 100 % naravno polnilo
in dajejo prijetni masažni občutek. Ker so namenjene
vsem ljubiteljem lepega in tistim, ki si radi pričarajo košček
narave, so odlična izbira za popestritev in osvežitev doma,
pisarne. Poklonimo jih bližnjim, poslovnim partnerjem,
izredno pa se jih razveselijo tudi tujci.
Na voljo v dveh velikostih.
MATERIAL

100 % poliesterski filc, polnilo iz pirinih luščin

DIMENZIJA

41 × 23 cm (mala blazina)
60 × 36 cm (velika blazina)

CENA

22,95 € +DDV
39,34 € +DDV

(mala blazina)
(velika blazina)

OSEBNA NOTA

• Lahko se gravira usnjene etikete ali pa se motiv izveze

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

IZDELANO
V SLOVENIJI

Hišni tekstil

na blazino samo.

• Cena male blazine: 26,75 € + ddv
• Cena velike blazine: 43,24 € + ddv
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HIŠNI TEKSTIL

Vurnikova kopalna brisača
Vurnikovi kopalni brisači sta narejeni iz bombaža, izjemno
vpojni, na voljo v dveh motivih.

Kopalna brisača Nagelj

1

Motiv izhaja iz ornamentalike fasade hiše nekdanje
Zadružne gospodarske banke v Ljubljani, zgrajene leta
1922.

Kopalna brisača Katarina

2

Motiv izhaja iz poslikave dela notranjosti cerkve sv.
Katarine v Topolu pri Medvodah, kjer je Ivan Vurnik leta
1920 skušal opredeliti narodni slog.

MATERIAL

100 % bombaž

DIMENZIJA

75 × 160 cm

CENA

32,70 € +DDV

2

1

OSEBNA NOTA

kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

na embalažo brisače.

• Za informacije o ceni in roku dobave nas prosim

Hišni tekstil

• Logotip podjetja ali krajše sporočilo je možno umestiti
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ODLIČNOST NA PAPIRJU

ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Kolekcija The Slovenia book
Knjige, ki predstavijo in približajo Slovenijo vsakomur,
ki želi izvedeti kaj novega o prelepi podalpski deželi ter
njenih naravnih ter kulturnih znamenitostih, ki jih je vredno
obiskati.

The Slovenia book – v evropski preobleki
Knjiga na skoraj 140 straneh vsebuje pregled številnih
zanimivosti Slovenije in opisuje najkrajše poti do njih.
Poudarek je na fotografijah in namigih – izletih po
slovenskih destinacijah, katere obiskati in raziskati.
JEZIK
DIMENZIJE

angleščina
19 × 19 cm

CENA

19,04 € +DDV

JEZIK
DIMENZIJE

angleščina
19 × 19 cm

CENA

18,95 € +DDV

www.trgovinaika.si

The Ljubljana Book predstavlja skrbno izbrano selekcijo
najboljših stvari za ogledati, početi, jesti, piti in izkusiti v
očarljivi prestolnici Slovenije! Napisana in urejena s strani
ekipe tujih pisateljev, ki vsi po vrsti ponosno imenujejo
Ljubljano dom.

Odličnost na papirju

The Ljubljana book
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Kolekcija The Slovenia book
The Slovenia restaurants
The Slovenia Restaurants top 201 predstavlja najboljše iz
slovenske kuhinje sodobnih kuharskih šefov in restavracij.
JEZIK
DIMENZIJE

angleščina
19 × 19 cm

CENA

18,95 € +DDV

The Slovenia wine
Nagrajene letine, ekscentrični vinarji, očarljive vasi,
degustacije grajskih vin, poroke iz pravljičnih vinogradov,
nepozabne ture in še veliko več.

CENA

angleščina
19 × 19 cm

18,95 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Gravura logotipa podjetja na leseni škatli v katero je
položena knjiga.

• Dobavni rok: do 10 dni
• Cena z gravuro: 2,50 € + ddv

IZDELANO
V SLOVENIJI

Odličnost na papirju

DIMENZIJE

www.trgovinaika.si

JEZIK

69

ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Kuharska knjiga Cook Eat Slovenia
Kuharska knjiga, ki prinaša tradicionalne slovenske recepte
v kuhinje po celem svetu. Razkriva in proslavlja hrano,
okuse in dediščino ene najlepših držav v Evropi.

angleščina ali nemščina

DIMENZIJE

25 × 20 cm

ŠT. STRANI

216

CENA

23,80 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Možnost podpisa avtorice in dodanega osebnega
sporočila.

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

JEZIK

Odličnost na papirju

Zgodba te pomembne kulinarične in kulturne knjige se
je začela pred štirimi leti, ko se je avtorica Špela Vodovc
lotila projekta Cook Eat Slovenia: niza kuharskih tečajev,
posvečenih tradicionalni slovenski hrani, za popotnike iz
tujine. Njene sanje so bile deliti edinstvene — pa vendarle
tradicionalne — izkušnje. Obiskovalci so hitro postali
prijatelji, ko so se učili od domačinke, ki je nanje prenašala
znanje in jim stregla hrano, ki so jo Slovenci stoletja jedli
doma (ob vsakdanjikih in praznikih).

71

ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Urbana pobarvanka Ljubljana
Pobarvanka predstavlja arhitekturne znamenitosti, kulturo
in življenjski slog Ljubljane na ročno narisanih črtnih
risbah, ki so v knjigi tudi opisane v slovenskem, angleškem,
nemškem in italijanskem jeziku. Knjiga predstavlja resnične
poglede na mesto, risbe v obliki vzorcev pa so vedno
navdahnjene s fasadnimi vzorci ali vzorci ljudske umetnosti
iz mesta. Pobarvanka Ljubljana je likovna predstavitev
mesta, ki ima tudi izobraževalen pomen. Besedilo, ki
dopolnjuje risbe, na kratko podaja ključne podatke o
mestnih znamenitostih, njihovih avtorjih in zgodovini ter
nekaj hudomušnih podrobnosti iz življenja v mestu.

DIMENZIJE

27,5 × 27,5 cm

CENA

15,43 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Urbano pobarvanko je mogoče personalizirati z nalepko

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Odličnost na papirju

na notranji strani pobarvanke.
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ODLIČNOST
NA PAPIRJU

TO DO blokec
TO DO list omogoča sistematično beleženje nalog.
Prioritete določate glede na to, kako visoko pozicionirate
naloge.. Strani se lahko enostavno odtrgajo, seznamu pa je
dodan tudi prostor za označevanje končnih nalog. Na vrhu
vsakega lista je prostor za vpis datuma. TO DO list vsebuje
tudi uvodno besedilo, ki poudarja pomembnosti pavze, kot
nujne sestavine vsakega delovnega procesa.

DIMENZIJE

7 × 19 cm

ŠT. STRANI

80

CENA

11,97 € +DDV

OSEBNA NOTA

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

•

z nalepko ali dotiskom. Možna je tudi personalizacija
celotnega izdelka, da je v skladu s celotno grafično
podobo podjetja.
Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka
nas prosim kontaktirajte.

Odličnost na papirju

• Na izdelek je mogoče dodati logotip ali kratko sporočilo
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ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Beležka Mislim, da preveč mislim
Majhna beležka z mehkih ovitkom in mrežo iz pik, ki
služi za orientacijo pri pisanju in skiciranju. Ovitek je
natisnjen na 350 g mat papir z FSC® & EU eko certifikatom.
Notranjost je natisnjena na 90 g mat papir z FSC® & EU eko
certifikatom.

DIMENZIJE

10,5 × 14,8 cm (A6)

ŠT. STRANI

80

CENA

11,97 € +DDV

OSEBNA NOTA

IZDELANO
V SLOVENIJI

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•

z nalepko ali dotiskom. Možna je tudi personalizacija
celotnega izdelka, da je v skladu s celotno grafično
podobo podjetja.
Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka
nas prosim kontaktirajte.

Odličnost na papirju

• Na izdelek je mogoče dodati logotip ali kratko sporočilo
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ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Kuharski zvezek JAGABABA
Kuharski zvezek za vse, ki se radi sučejo po domači kuhinji,
čistijo zelenjavo z domačega vrtička, pečejo sočno meso od
sosednjega kmeta, pečejo najslajše torte z jajčki, ki so jih
znesle slovenske kokoši. Zapišite svoje skrivnosti v zvezek,
ki že pripoveduje zgodbo o grahasti kuri, gospe potici in
dobri ribi, ki še plava po piranskem zalivu.

DIMENZIJE

14 × 21 cm (A5)

ŠT. STRANI

65 črtnih

CENA

6,97 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Izdelku je mogoče dodati logotip podjetja, ali kratko
sporočilo na embalažni papirček ali na nalepko.

• Rok izdelave: 5 dni
• Cena: dodan logotip ali kratko sporočilo je vključeno v

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Odličnost na papirju

osnovno ceno.
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Zvezek Vsemu sem kos
Zvezek Vsemu sem kos je nastal iz motiva na priljubljenih
artprintih, ki jih je ustvarila slovenska oblikovalka in so že
skoraj 'ponarodeli'. Je mehke vezave z mehkimi platnicami,
kaširan z veznimi listi in mat plastificiran. Nudi nam tisto
dodatno motivacijo, ki jo vsi potrebujemo med šolskimi ali
službenimi obveznostmi.
14 × 20 cm

ŠT. STRANI

48 črtnih

CENA

5,16 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Odličnost na papirju

DIMENZIJE
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Beležka Vsemu sem/nisem kos
Včasih smo vsemu kos, včasih nismo in s tem ni nič
narobe. Priznajmo si, da si je treba vzeti čas in s kakšno
obveznostjo počakati na primeren trenutek. Beležka z
avtorskim motivom in napisom je odličen opomnik. Na
prednji strani ima napis “Vsemu sem kos”, na zadnji strani
je napis “Vsemu nisem kos”.
10 × 14 cm (A6)

ŠT. STRANI

48 črtnih

CENA

5,16 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Odličnost na papirju

DIMENZIJE
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ODLIČNOST
NA PAPIRJU

Zvezek Danes NE
To je tisti NE, ki bi se ga morali naučiti vsi, jaz, vi, vaša
prijateljica, družina. Zvezek je namenjen zapisovanju
obveznosti, hitrih misli in dobrih idej. Primeren za učence
in dijake v šoli, študente in poslovne ženske, ki svojih
obveznosti ne želijo pisati na kar navaden papir. Danes NE
ni navaden zvezek, je zvezek, ki vam daje moč in miselnost,
da vsega ni potrebno narediti v hipu.
10 × 14 cm (A6)

ŠT. STRANI

24

CENA

4,26 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Odličnost na papirju

DIMENZIJE
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DEKOR

DEKOR

Obešalnik za ključe in poličnik
Obešalnik za ključe in poličnik sta nastala v iskanju
poslovnega oziroma protokolarnega darila z izrazito noto
domačnost in edinstvenosti. Nastala sta z možnostjo
nadgradnje na podlagi potreb posameznega podjetja.
Potem pa sta postala veliko več, nagovorila sta širšo
publiko, ki si je želela v dom vnesti naravo. Triglav je
mogočna gora, kot je mogočna naša narodna zavest.

Obešalnik za ključe
MATERIAL
DIMENZIJE
CENA

orehov les
25 × 15 cm

21,31 € +DDV

Poličnik
MATERIAL
DIMENZIJE
CENA

orehov les
25 × 17 × 9 cm

26,23 € +DDV

OSEBNA NOTA

nas prosim kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

logotip ali krajše sporočilo.

• Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka

Dekor

• Na obešalnik za ključe in poličnik je možno vgravirati
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DEKOR

Slika Triglav
Slika Triglav je nastala v iskanju poslovnega oziroma
protokolarnega darila z izrazito noto domačnosti in
unikatnosti. Omogoča možnost nadgradnje na podlagi
potreb posameznega podjetja. Primerna je za poslovno
darilo za tujce in za tesnejše poslovne partnerje. Na voljo
z belim ali črnim okvirjem.

MATERIAL

orehov les

DIMENZIJE

25,5 × 25,5 cm

CENA

24,18 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Na sliko je možno vgravirati logotip ali krajše sporočilo.
• Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

Dekor

nas prosim kontaktirajte.
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MAJHNE POZORNOSTI

MAJHNE
POZORNOSTI

Drobne pozornosti z motivom Ljubljane
Magnetki Ljubljana

1
13

2

Slovenija postaja pomembna turistična točka za
obiskovalce iz celega sveta. Magnetek je najpogostejši
spominček, ki ga lahko podarimo v spomin. Klasični
magnetki narejeni iz mat plastificiranega potiskanega
papirja na kovinskem ogrodju.
DIMENZIJA

78 × 52 mm

CENA

2,87 € +DDV
2

Artprinti Slovenija

2

210 × 297 mm (A4)

CENA

12,05 € +DDV

1

2

2

www.trgovinaika.si

DIMENZIJA

Majhne pozornosti

Artprinti z motivom Ljubljane in slovenskih živali bodo
popestrili vsak poslovni proctor ali domače okolje. Na voljo
brez okvirja.
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MAJHNE
POZORNOSTI

Chipolo
Chipolo bo navdušil vsakogar, ki je že kdaj v zadnji minuti
iskal svoje ključe, telefon ali denarnico. Je pisan iskalnik
osebnih predmetov s kopico dodatnih funkcij, ki delujejo
popolnoma brezplačno –brez naročnin.

Chipolo ONE
Najbolj izpopolnjen Chipolo do sedaj. Združuje vse
najboljše značilnosti predhodnih modelov (Plus in Classic).
DIMENZIJA
CENA

3,5 × 0,5 cm

20,48 € +DDV

Chipolo ONE SPOT
Pomaga najti izgubljene osebne predmete s pomočjo
omrežja Apple Find My, ki ga sestavlja na stotine milijonov
naprav Apple.

24,60 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Chipolo omogoča več različnih vrst personalizacije. Od
•

tiska logotipa ali krajšega sporočila na embalažo, do
popolne personalizacije embalaže ali izdelka.
Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka
nas prosim kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

SLOVENSKA
INOVACIJA

Majhne pozornosti

CENA

3,79 × 0,46 cm

www.trgovinaika.si

DIMENZIJA
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MAJHNE
POZORNOSTI

Magnet, broška in obesek Triglav
Magnet, broška in obesek Triglav je nastala v iskanju
poslovnega oziroma protokolarnega darila z izrazito noto
domačnosti in unikatnosti. Omogoča možnost nadgradnje
na podlagi potreb posameznega podjetja.

MATERIAL

orehov les

DIMENZIJE

3,9 × 2,4 cm

CENA

4,51 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Na magnet, broško in obesek je možno vgravirati logotip
ali krajše sporočilo.

• Za ceno in dodatne informacije o personalizaciji izdelka

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

Majhne pozornosti

nas prosim kontaktirajte.
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MAJHNE
POZORNOSTI

Svinčnik
Premikam lahko gore
Grafitni svinčniki so črne barve z radirko. Trdota grafitne
mince je hb. Z različnimi napisi so še posebej priljubljeni
pri ljubiteljih gora.
NAPIS

CENA

Premikam lahko gore!
Skupaj lahko premikava gore!
Can move mountains
Together we can move mountins

2,38 € +DDV

Vsemu kos
Priljubljeni "Vsemu kos" je dobil tudi svoj svinčnik, s katerim
boste lahko risali, čečkali, zapisovali svoje najbolj nore ideje
in vzrajno rekli, DANES NE!

OSEBNA NOTA

• Lahko se doda logotip podjetja v dimenzijah 130 × 4,83
mm.

• Minimalna količina: 50 kos
• Za informacije o ceni in dobavnem roku nas prosim
kontaktirajte.

IZDELANO
V SLOVENIJI

OKOLJU
PRIJAZNO

Majhne pozornosti

2,38 € +DDV

www.trgovinaika.si

CENA
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MAJHNE
POZORNOSTI

Quickshoelace vezalke
Drugačne vezalke od klasičnih, ki se zavezujejo s pentljo.
Vezalke imajo na koncu poseben obroček, ki omogoča, da
jih enostavno zapnemo tako, da obroček namestimo na
navojni žebljiček. Vezalke se lahko namestijo na vse čevlje
z luknjami, saj bučko z vijakom pritrdimo na zgornji dve
luknji čevlja, vezalko pa napeljemo od zgoraj navzdol. Nato
naredimo vozel in že smo nared.
Barvite vezalke so enostavne, primerne za vse generacije,
tudi za ljudi s posebnimi potrebami, avtizmom in
artritisom, saj se elastika stalno prilega čevlju. Čevlju
spremenijo dizajn in so pravi modni dodatek, predstavljajo
nov način nošenja nakita, ki se poda tudi elegantnim
priložnostim.
Na voljo so različni motivi na vezalkah.

poliester, guma, nikljani železni delčki

DOLŽINA

univerzalna dolžina 1,2 m

CENA

13,85 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

SLOVENSKA
INOVACIJA

www.trgovinaika.si

Majhne pozornosti

MATERIAL
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MAJHNE
POZORNOSTI

Ročno izdelana rastlinska mila
Mila so prijazna do vaše kože in tudi do narave. Vsak
košček je ročno izdelan iz izbranih visokokakovostnih
negovalnih olj, eteričnih olj, zelišč in začimb. Skladna
mešanica žlahtnih darov narave, ki vnaša harmonijo v vaše
vsakodnevne rituale umivanja.

SESTAVA

umiljeno kokosovo olje,
umiljeno sončnično olje,
glicerin,
umiljeno oljčno olje,
voda,
eterična olja

TEŽA

100 g

CENA

od 5,33 € +DDV

OSEBNA NOTA

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

•
•
•

žig logotipa in odtisnjen v mila), na ovojnem traku okoli
mil in na sami škatlici v kateri so mila.
Minimalna količina v primeru personalizacije je 50 kosov.
Rok izdelave je minimalno 45 dni od potrditve naročila.
Za informacijo o ceni nas prosim kontaktirajte.

Majhne pozornosti

• Logotip podjetja se lahko pojavi na samih milih (izdelan

103

MAJHNE
POZORNOSTI

Volneno milo
Izdelek volneno milo Oloop nastane z ročnim polstenjem
mila in ovčje volne, ki se združita v eno. To je stara
tehnika, še znana v tradicionalnih družbah po celem svetu.
Namenjeno je negi telesa, še posebej otroških rok in nog
ter masaži in pilingu. Volnena mila so kot rečni kamni –
vsak kos ima edinstveno in popolno obliko. Lahko je darilo
ali majhno razkošje, ki nam polepša bivalne prostore in
nam prinese zadovoljujoče zasebne trenutke.

MATERIAL

100 % ovčji volneni filc

DIMENZIJE

9 × 6 × 4 cm

CENA

14,83 € +DDV

OSEBNA NOTA

• Logotip podjetja ali krajše sporočilo je možno natisniti
na embalažo izdelka.

• Za dodatne informacije o personalizaciji mila nas prosim

IZDELANO
V SLOVENIJI

ROČNO
DELO

www.trgovinaika.si

Majhne pozornosti

kontaktirajte.
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STIL

Nogavice Slocks
Slocks(ice) so poklon slovenski kulturni dediščini, navdajajo
nas s ponosom in nas predstavljajo v svetu. Na nogavicah
so elementi in vzorci iz našega vsakdana – pa tudi taki, ki
samo ob posebnih priložnostnih. Spodbujajo trajnostni
razvoj in ekološko modo, zato so materiali, ki so uporabljeni
brez toksinov in ne delujejo negativno na okolje.
Slocks nogavice so izdelane v Sloveniji in se ponašajo z
ekološkim certifikatom.

MATERIAL

prvovrstni česani bombaž

VELIKOST

30–46

MOTIVI

Potica		
Medene		
Rebula		
Briške češnje
Vsemu kos		

CENA

Kranjska klobasa
Cviček		
Teran		
Idrijska čipka

od 8,93 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

OKOLJU
PRIJAZNO

www.trgovinaika.si

• Logotip na etiketi ali umestitev na izdelek
• Minimalna količina: 100 kosov
• Cena: logotip na etiketi 50 €, umestitev na izdelek 100 €

Stil

OSEBNA NOTA
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STIL

Nogavice Triglav
Nogavice Triglav so plod dela dveh mladih slovenskih
oblikovalk, ki sta v vsej poplavi izdelkov na tržišču, želeli
ustvariti nekaj uporabnega s pridihom tradicije. Delata
in ustvarjata v deželi na sončni strani Alp, ki je njun vir
inspiracije. V vsak dom želita pričarati brezčasno lepoto
našega gorskega sveta z izdelkom, ki ponazarja najbolj
prepoznaven simbol Slovenije.
Nogavice Tri gore so iz 100 % bombaža, dihajo in so
primerne za oba spola. So prijetne na otip in udobne za
nošenje.
Minimanlna količina naročila: 150 kos
MATERIAL

100 % bombaž

VELIKOST

35–38
39–42
43–46

Stil

10,98 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

CENA
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STIL

Pleteni šal
Pleteni šali so izdelani iz kvalitetnih volnenih materialov v
večinoma unikatnih serijah. V letu 2022 mineva 150 let od
rojstva Jožeta Plečnika in je Plečnikovo leto, zato je nastala
pletenina Vinjeta.
Pletenina Vinjeta je navdihnjena z različnimi risbami
vinjet, ki jih je arhitekt Jože Plečnik (1872 –1957) namenil
za opremo knjig. V svojem bogatem opusu je poskrbel
za grafično podobo različnih revij, oblikoval je naslovnice
knjig, načrtoval prelome strani in izrisoval vinjete. Izvirne
risbe vinjet hranijo v Plečnikovi zbirki MGML.
Šali so v beli embalaži z opisom in razlago ilustracije.
156 × 23 cm

MATERIAL

60% fina merino volna, 40% akril

CENA

42,00 € +DDV

IZDELANO
V SLOVENIJI

www.trgovinaika.si

Stil

DIMENZIJA
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Obiščite nas!

Ciril-Metodov trg 13
1000 Ljubljana

O nas
V Trgovini IKA že od leta 1992 kupcu želimo
predstaviti pisan in čudovit svet slovenskega
oblikovanja. Ta svet je razdeljen v dve skupini:
modo in uporabne, okrasne izdelke za dom.
Poudarek je, da so izdelki narejeni v Sloveniji in
da so predstavljeni na prijazen način. Ljudem
želimo pokazati, kako so slovenski avtorji kreativni,
domiselni in polni barv. Pri tem se pišejo zgodbe o
obrazih, o trudu in neverjetni vztrajnosti. Kupci so
navdušeni, nejeverni, da vse to premorejo slovenske
roke.
Za celotno idejo stojiva mama in hči, Ika in Iva.
Življenje naju je nagradilo, da lahko delava nekaj,
kar naju osrečuje. Vsa ta leta druženja so skovala
tudi prijateljstva, ki naju povezujejo z avtorji. Delava
strpno, pregledno in natančno. Avtorji izdelkov
natančno vedo, da bodo za svoje izdelke dobili na
določen dan tudi plačilo. To naju odlikuje v vsem tem
sodobnem svetu prevar in neodgovornosti. Dokaz,
da sva na pravi poti je dejstvo, da sva po toliko letih
in pri vseh krizah kupne moči, še vedno delujoči.
Želiva, da ljudje spoznajo, da je lahko darilo, ki
ga odnesejo prijateljem, znancem, poslovnim
partnerjem, izdelek sodobnega slovenskega
oblikovanja. Slovenski izdelki niso le tradicionalni
izdelki slovenske kulturne dediščine. Slovensko
oblikovanje je vse to in še veliko več.
Želiva vam prijetno nakupovanje, če potrebujete
nasvet, pa ne oklevajte. Sva tu za vas.
Ika in Iva Renčelj

Trgovina IKA, d.o.o.
Ciril-Metodov trg 13
SI-1000 Ljubljana
T: (+386) 01 232 17 43
E: info@trgovinaika.si
W: www.trgovinaika.si

Poletni & adventni delovni čas:
• ponedeljek-petek: 9.00–19.30
• sobota: 9.00–20.00
Zimski delovni čas:
• ponedeljek-petek: 9.00–19.30
• sobota: 9.00–18.00

2022 © Trgovina IKA, d.o.o.
www.trgovinaika.si

Vse cene v katalogu so brez davka na dodano vrednost in v evrih. Morebitno povišanje cen na trgu, lahko spremeni cene v katalogu.
Spremembe cen zaradi nepredvidenih dogodkov so možne, zato so za nas obvezujoče cene navedene v ponudbi ali ob potrditvi naročila.

