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POSLOVNE VEZI

 www.trgovina-oven.si.

Spoštovani!

Pred vami je prvi katalog praktičnih izdelkov, 
s katerimi boste okrepili vezi z vašimi poslovnimi 
partnerji. Izbrali smo le peščico produktov iz naše 
široke ponudbe, s katerimi si lahko olajšate delo 
ali popestrite prosti čas.

Živimo v času hitrih sprememb in napredkov, zato 
nam pogosto ostane premalo časa za pomembne 
stvari in ljudi. Vi pa lahko v pravem trenutku, ob 
koncu leta, vašim partnerjem ter ostalim izkažete 
pozornost ter vrnete nekaj dobre volje in srčnosti, 
ki so ju čez leto delili z vami.

DARILA iz našega kataloga so primerna za 
ZAHTEVNEJŠE in bolj NAPREDNE LJUDI. OBDARUJTE 
JIH S KAKOVOSTNIMI IZDELKI, KI VAM JIH 
PREDSTAVLJAMO NA NASLEDNJIH STRANEH.

Za ostale produkte pa pokukajte v našo novo spletno 
trgovino

KAZALO

PAMETNI DODATKI
NARAVA & ZDRAVJE
PAMETNI DOM & PISARNA
PROSTI ČAS
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Univerzalna, prenosna polnilna baterija 
za telefon – Power bank.
Zelo lep in eleganten. Lahko polni vse vrste 
naprav le da imajo možnost USB polnjenja. 
Power bank je tudi izjemno lahek in majhen, 
zato ga lahko vedno nosite s seboj.

LASTNOSTI
> Prenosni polnilec je primeren za vse vrste 
telefonov in naprav.
> Kapaciteta: 2800 mAh
> Input: DC5.0V
> Majhna velikost omogoča enostavno 
prenašanje.
> Prenosni polnilec omogoča polnjenje naprav, kjerkoli ste.

  

PAKET VSEBUJE:
1x Prenosni polnilec za  
telefon
1x USB - MicroUSB kabel

  Prenosni elegantni 
polnilec za telefon – 
Power bank

  PAMETNI
DODATKI

  Virtualna
očala

Izjemno udobna VR Box virtualna očala 
z BREZPLAČNIM Bluetooth kontrolerjem, 
primerna za daljšo uporabo. Z virtualnimi očali 
lahko gledate 3D videje doma in vam zato ni 
potrebno hoditi v kino. Zaradi usnjene blazinice 
okrog oči se VR očala udobno prilegajo obrazu 
in so primerna za daljšo uporabo. 

Širokokotna leča, makro leča, 180° FishEye leča.
Multifunkcionalen objektiv pripnete na kamero svojega 
telefona. Omogoča vam dodatne funkcije kamere in z njim lahko 
posnamete kvalitetnejše fotografije. Zajamite svoje 
najdragocenejše trenutke v profesionalnih in zanimivejših slikah.

LASTNOSTI
> Enostavno nameščanje.
> Nastavljiva zaklopka omogoča uporabo na vseh vrstah 
telefonov.

 

  

  3 v 1 univerzalni objektiv 
za telefon – FishEye leča 

PAKET VSEBUJE:
1x FishEye leča
1x Macro leča
1x širokokotna leča
1x zaponka za telefon

Brezžični polnilec 
s hitrim polnjenjem 

Fast-charging brezžični polnilec za 
mobilne telefone s hitrim polnjenjem. 
Brezžični polnilec je primeren za telefone 
v Qi standardu in vam olajša polnjenje 
vašega mobilnega telefona. 
Postavite telefon na polnilec in hitro 
napolnite baterijo.  

  



  
Forever 3D VR očala VRB-200 z vgrajenimi 
udobnimi slušalkami
Pri VR očalih včasih slušalke omogočijo popolnoma novo 
izkušnjo, saj tako res zaživite virtualni svet. S temi novimi 
prilagojenimi virtualnimi očali, ki jih je ustvarila priznana 
svetovna znamka Forever, lahko brez nadležnih žic slušalk 
uživate v izkušnji virtualnega sveta.
Ta VR očala so tudi polno nastavljiva in univerzalna tako, da 
lahko vstavite katerikoli pametni telefon, ki spada v rang med 
4,7″ in 6,2″. Kot gledanja je 120°.

LASTNOSTI
> Podpora za ekrane z diagonalo 4,7″ – 6,2″
> Kot za gledanje: 120°
> Vgrajene udobne slušalke
> Sistem za nastavljanje
> Model: VRB-200 Forever

  

Avto kamera Forever VR-110 je odličen pripomoček vsakega 
voznika. Posnamite dogajanje na cesti v visoki ločljivosti 720p 
s 30fps. Kamera ima 2.4″ ekran ter režo za micro SD kartico. 
Ponuja tudi funkcije, kot so: Stabilizacija slike, Krožno 
snemanje in snemanje zvoka. Kamera je opremljena tudi z 
G senzorjem.

LASTNOSTI
> Format: AVI/JPEG
> Vgrajen G senzor – zaznavanje gibanja
> Micro SD kartica
> LCD ekran
> Resolucija 1280×720, 640×480/ 30 fps
> Stabilizator slike in videa
> Način krožnega snemanja (ko zapolnite prostor na pomnilniški 
kartici, kamera samodejno prepiše najstarejše videoposnetke)
> Vgrajen mikrofon

PAKET VSEBUJE:
Forever avto kamera
12V polnilec za avto
USB/micro USB kabel
Vakumsko držalo za v avto
Navodila za uporabo

  Avto kamera 
Forevevr VR-110 

  Udobna VR očala 
s slušalkami  

Kako pogosto se vam zgodi, da ne najdete 
svojega telefona ali ključev? 
Z napravo NUT 2 lahko najdete predmete 
dvostransko. Z napravo najdete telefon ali 
pa s telefonom najdete napravo, ki je lahko 
pripeta na katerikoli predmet, kot recimo 
ključi, torbica, denarnica, potovalke…
NUT 2 vam sporoči, ko se oddaljite od 
predmeta za več, kot določeno razdaljo. 
Če se naprava izgubi, jo lahko najdete 
tudi preko interneta, saj se poveže z enakimi 
napravami v okolici in sporoči svojo lokacijo 
na internet.
Naprava je izjemno lahka za uporabo in 
ne moti vsakdanjega življenja.

FUNKCIJE
> 2 smerna povezava proti izgubljanju
> Iskanje ključev
> Informacije o lokaciji
> Iskanje preko interneta
> Zelo nizka poraba energije
> Upravljanje več funkcij naenkrat

PODPRTE NAPRAVE IN LASTNOSTI
> iOS: iPhone 4s / iPhone 5/ iPhone 5c/ 
iPhone 5s/ iPhone 6 / iPad 3/iPad 4/ iPad mini/ 
iPad mini2/ iPad AirTouch 5 in novejše naprave
> Android: od verzije 4.3 naprej
> Povezava preko Bluetooth 4.0
> Opomnik: pisk in lučka
> Razdalja alarma: 50 m
> Število povezljivih naprav: 6 naenkrat
> Vpis v Facebook ali Twitter za povezavo z 
napravo
> Baterija: CR2032
> Dimenzije: 36mm x 36mm x 5.8mm

PAKET VSEBUJE:
1x NUT 2 naprava z vključeno 
CR2032 baterijo
1x baterija CR2032 za rezervo
1x navodila za uporabo
1x aplikacija za telefon

  

NUT 2 – iskalec ključev in 
ostalih osebnih predmetov 

Dodatek za telefon in vašo pisarno. Elegantno stylus 
pisalo je namenjeno za vse pametne naprave s 
touch screen-om. Ker so tovrstni ekrani vse bolj v 
uporabi, so stylus pisala idealno in vse bolj 
popularno darilo.
Čas dostave: 1-3 delovnih dni

Elegantno stylus pisalo 
za touch screen

  



  Konopljino olje 
250ml, mironsko UV steklo 

Oluščena konopljina semena so vir antioksidantov, 
proteinov oz. beljakovin in mineralov, ki imajo idealno 
razmerje maščobnih kislin Omega-3, Omega-6 in Omega-9 
in so edinstvena. Imajo izjemno zanimiv, blag in prijeten 
okus po oreščkih. Dodajamo jih lahko k sadju, zelenjavi, 
kosmičem, juham, testeninam, za izboljšanje okusa in 
obenem hranljive vrednosti obroka. Oluščena konopljina 
semena so odličen dodatek v vsakodnevni prehrani 
športnikov, vegetarijancev in veganov. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni.

  NARAVA&
ZDRAVJE

  Testenine široki rezanci 
konoplja, 400 g  //
Testenine Tagliatelle 
konoplja, 400 g 

Paket testenin 400g. Ročno izdelane, naravno 
sušene testenine brez dodanih barvil in konzer-
vansov. Vse testenine, ki gredo skozi stroj in roke, 
se skrbno pregleda, nato se jih položi na sito, da se 
naravno sušijo. Ne uporabljajo se pripomočki 
za hitro sušenje. Skozi proces sušenja se spremlja 
vonj domačnosti in to je tudi tisto sušenje, ki da 
testeninam pravo obliko. Testenine se nato ročno 
spakirajo in odpremijo z nalepko ArtCraft Slovenija, 
ki kupcu zagotavlja, da gre resnično za naravni in 
domač proizvod. 

KAKO UPORABLJATI?
Čas kuhanja 3-4 minute (al dente).
K testenini se dobro poda pečena 
zelenjava, mesna omaka ali jedi iz 
divjačine.
SESTAVINE
Testenine so narejene iz durum 
pšeničnega zdroba z z dodatkom 
prvovrstne konopljine moke 
slovenskega izvora (8%). 
Testenine vsebujejo 24% jajc.

  

  

Sveže stisnjeno nefiltrirano konoplji-
no olje predstavlja enostaven, a hkrati 
edinstven vir zdravja v mali flaški. V njem 
najdemo nenasičene maščobne kisline, 
ki v našem telesu delujejo protivnetno, 
ta efekt pa še dopolnjujejo ogljikovi 
hidrati in beljakovine, ki jih v nefiltrira-
nem olju najdemo v obliki polnovrednih 
usedlin. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

    

BUČKO, mešanica bučnega 
in konopljinega olja, 250ml

Olje Bučko je mešanica sveže stisnjenega 
nefiltriranega konopljinega olja in ekološko pride-
lanega nerafiniranega bučnega olja v pravem 
razmerju. Takšna mešanica olja predstavlja 
enostaven, a bogat vir hranilnih snovi. V njem 
najdemo različne maščobne kisline, od katerih 
nenasičene omega 3 delujejo protivnetno v 
našem telesu, ta efekt pa še dopolnjujejo ogljikovi 
hidrati in beljakovine, ki jih v nefiltriranem olju 
najdemo v obliki polnovrednih usedlin. 
Olje ima zaradi tega postopka zelo nežen vonj in 
edinstven okus. Da ohranjamo vse potrebne in 
občutljive esencialne maščobe, smo priskrbeli 
prav posebno embalažo iz mironskega stekla, ki 
ščiti pred UV žarki. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

  

Konopljino olje,
nefiltrirano, 500 ml



  Konopljina semena
oluščena, 250 g

  Čaj  
konopljin, 40 g

  4,52

€ CENA

  Milo

Konopljino milo s sivkinimi cvetovi je bogato s sestavinami, ki kožo 
negujejo. Svojevrsten pečat mu daje dodatek konopljinega hidrolata, 
ki je znan po svojem protivnetnem delovanju in zaradi tega 
uporaben pri številnih kožnih problemih. 
Milo je ročno izdelano po hladnem postopku in vsebuje tudi 
glicerin, ki ima negovalen efekt in ki ga v industrijsko 
pripravljenih milih ni. 
Neto teža: 65 – 85g. 
Ročno izdelano, unikatno. 
Brez umetnih dodatkov in dišav. Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

  Konopljina vitaminska 
krema za obraz 

Konopljina vitaminska krema vsebuje skrbno 
izbrane naravne in vitalne snovi, ki kožo ščitijo 
in obnavljajo. Hialuronska kislina, Q10 in vitamin 
E vidno zmanjšajo gubice na obrazu. Hidrolat 
konoplje in vrtnice kožo revitalizira ter poveča 
mikrocirkulacijo kože. 
Bogata hladno stiskana olja in prestižna masla 
nadomestijo koži lastne ceremide, zadržujejo 
vlago in povečajo elastičnost kože. 
Konopljina vitaminska krema za obraz je 
primerna za vse tipe kože, saj ima lahkotno 
strukturo in močno hranljivo sestavo. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

  

  

  

Slovenski zeliščni čaj iz industrijske konoplje 
(Cannabis Sativa L) je pridobljen z ročnim obiranjem 
vrhov, sušenih v zračnem in temnem prostoru. 
Industrijska konoplja je pridelana in predelana v Sloveniji. 
Konopljin čaj ima žlahten vonj, je prijetnega okusa, 
pomirjujoč in blag. Sestavine v čaju so naravno pridelane 
in ne vsebujejo pesticidov, kofeina in teina. Konopljin čaj je 
odličen antioksidant, odpravlja prebavne motnje, ledvične 
težave, zmanjšuje telesno težo, zavira rast rakavih celic, 
odvaja strupe iz telesa, ščiti imunski sistem in deluje 
protistresno. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni.

Konopljino mazilo 
za suho kožo

Konopljino mazilo za suho in občutljivo 
kožo ne vsebuje eteričnih olj in je 100% 
naravno. Odlično je za nego in zaščito nežne, 
suhe ter zelo občutljive kože. Je najboljša 
rešitev za nego najnežnejše kože novorojenčkov 
ter otrok. Mazilo se uporablja za nego: dojk 
med dojenjem, odstranjevanje ličil, kot balzam 
za ustnice, nego tetovaže, nego prizadete kože, 
nego izjemno občutljive kože, proti suhim, 
razpokanim, trdim petam vlaženje tesne, suhe 
koža obraza in telesa. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

  

Oluščena konopljina semena so vir antioksidantov, 
proteinov oz. beljakovin in mineralov, ki imajo idealno 
razmerje maščobnih kislin Omega-3, Omega-6 in Omega-9 
in so edinstvena. Imajo izjemno zanimiv, blag in prijeten 
okus po oreščkih. Dodajamo jih lahko k sadju, zelenjavi, 
kosmičem, juham, testeninam, za izboljšanje okusa in 
obenem hranljive vrednosti obroka. Oluščena konopljina 
semena so odličen dodatek v vsakodnevni prehrani 
športnikov, vegetarijancev in veganov. 
Rok dobave je do 5 delovnih dni. 

  



  Pametna LED žarnica 
Sengled Element    

Z Element žarnico je nadzor nad svetlostjo in različnimi 
vzdušji, ustvarjenimi z različnimi svetlobami, otročje lahko 
prav tako pa tudi ustvarjanje programiranih scenarijev. 
Sengled Element je na voljo kot starter kit z dvemi 
žarnicami in Zigbee hub vmesnikom, ki omogoča nadzor od 
doma ali na poti. 
Povežete lahko do 50 žarnic za pravo osvetlitev ambienta. 

Pametna LED žarnica 
boost wifi 

LED žarnica + WI-FI ojačevalnik signala. 
Prvi WI-FI ojačevalnik na svetu, ki ga 
vsebuje LED žarnica. Z vsako žarnico, ki jo 
boste povezali, se vam poveča obseg 
vašega WI-FI signala. Več žarnic na več mestih 
za vas pomeni užitek v vsebinah kjerkoli in brez 
počasne hitrosti interneta. In ne pozabite, LED 
žarnica Boost je prav tako odlična za osvetlitev 
vaših prostorov. 

  

  Pametna vtičnica 
D-LINK DSP-W215 

D-Link pametna vtičnica je namenjena 
prižiganju in ugašanju naprav na daljavo, ki 
so priključene nanjo s pomočjo aplikacije, 
ki je naložena na mobilni telefon ali tablico. 
Poleg prižiganja in ugašanja naprava omogoča 
spremljanje porabe energije, opozarjanje na 
pregrevanje (merjenje temperature), časovno 
nastavitev vklopa in izklopa priključenih naprav. 

  

  PAMETNI DOM&
PISARNA



  PROSTI 
ČAS

Prvi sharing električnih koles v Mariboru. 
Prihranite čas in se po mestu zapeljite modro. 
Časovno obdobje najema.
OVEN - za zelena urbana središča. 

  Najem e-kolesa 
za skupine in posameznike  



Vse izdelke s kataloga lahko naročite 
preko e-pošte, telefona ali direktno 
v spletni trgovini. 
Za vse ostale informacije in posebna 
naročila smo vam na voljo na kontaktih.

E-mail: info@oven-emb.si // 
anja.mithans@oven-em.si
Spletna trgovina: www.trgovina-oven.si
Spletna stran: www.oven-em.si

OVEN Elektro Maribor, d.o.o.
Vetrinjska ulica 2; P.P. 1553, 
2000 Maribor

Tel: +386 2 22 00 782
Tel: +386 2 22 00 787
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