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Kazalo

Spoštovani!
Pravkar ste odprli katalog v Ovnov svet daril, s katerimi boste razveselili vaše poslovne partnerje in jim
hkrati podarili praktično darilo, ki se ga bodo še dolgo
spomnili. Izbrali smo le peščico produktov, katere odlikujeta praktičnost in unikatnost, ter produkte, ki bodo
pomagali pri delu ali popestrili prosti čas.
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Popolna pisarna

Hiter tempo življenja pušča posledice, ki se kažejo v
pomanjkanju časa za pomembne stvari in ljudi v našem življenju. Vi pa lahko ob koncu leta vašim partnerjem ter vsem ostalim, ki pomembno vplivajo na vaše
življenje, iskreno izkažete pozornost ter jim podarite
nekaj dobre volje in srčnosti.
Vsa darila iz našega kataloga so primerna za zahtevnejše in naprednejše uporabnike, zato verjamemo, da
se bodo resnično razveselili vaše pozornosti. Obdarujte vaše zveste poslovne partnerje s kakovostnimi
izdelki.
Vabimo vas, da se sprehodite skozi naš katalog daril,
ki jih najdete na naslednjih straneh. Za ostale produkte
pa pokukajte v našo novo spletno trgovino.
www.trgovina-oven.si
OVEN Elektro Maribor, d.o.o.
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Prav posebna bonboniera, napolnjena s pralinami v obliki čebelic, ki so izdelane iz najslajše
mlečne čokolade z medom. V bonbonieri je 16
ročno izdelanih medenih čebelic za edinstvene
čokoladne užitke. Prepustite se medeni kombinaciji, ki vas začara.

MEDENE
ČEBELICE

CENA: 7,45 €

Razvada
za dušo ...
V življenju nas osrečujejo mnoge stvari. Te nam nemalokrat na obraz narišejo nasmeh in srce napolnijo
s toplino. A vendarle, so velikokrat prav malenkosti
tiste, ki nam polepšajo dan in se nam za vselej vtisnejo v spomin. Če uživate v majhnih pozornostih in
znate ceniti tiste drobne trenutke, namenjeni le vam,
potem boste gotovo ljudem okrog sebe prinašali
veselje. Še lepše od tega pa je, da dan polepšate
nekomu drugemu. Naj bo to vaš prijatelj ali poslovni
prijatelj, izdelkov iz kategorije »Razvada za dušo« se
bo razveselil prav vsak.
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Kombinacija, ki ustreže poznavalcem vrhunskih
okusov. Čokoladne cigare in praline so polnjene s čokolado z dodatkom vrhunskega konjaka. Priložena je steklenička 50 ml vrhunskega
konjaka Meukow.

CIGARE
IN KONJAK

CENA: 30,38 €

CVETLIČNA
BONBONIERA

Prav posebna, Cvetlična bonboniera, napolnjena s pralinami v obliki cvetlic, ki so izdelane iz
čudovite kombinacije mlečne in temne čokolade,
z esenco vijolice, ki v ustih pusti nežen priokus.
V bonbonieri je 9 ročno izdelanih cvetličnih pralin za edinstvene čokoladne užitke.

CENA: 4,93 €
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KLASIČNA PISMA
100 g

POSUTA
ČOKOLADA
S SADJEM IN
OREŠČKI
Bela, mlečna ali temna čokolada, posuta s
kandiranim sadjem in oreščki. Pakirana v škatlici
z okencem. Uživajte v raziskovanju okusov.

Raznovrstne vrhunske čokolade v elegantni
embalaži. Vrste:
•
Temna čokolada 60 %
•
Temna čokolada 54 % brez sladkorja
•
Mlečna čokolada 38 %
•
Mlečna čokolada 34 % brez sladkorja
•
Črno bela čokolada
•
Bela čokolada 28 %

CENA (1 kom): 3,83 €
Cena (1 kom): 4,16 €

Vrste :

•

OBLITI LEŠNIKI
V STEKLENEM
KOZARČKU
125 g

POSUTA
ČOKOLADA
MALO DRUGAČE
100 g

•
•
•
•
•

CENA (1 kom): 5,37 €
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V karamelni čokoladi s soljo: ročno
izdelani čokoladni dražeji z lešniki,
obliti s karamelno čokolado s soljo,
za pravo eksplozijo užitka v ustih.
Posuti s srebrnim prahom.

Z mlečno čokolado in kavo: ročno
izdelani čokoladni dražeji z lešniki,
obliti z odlično mlečno čokolado,
obogateno z bogato aromo kave.

Z medeno čokolado: ročno izdelani
čokoladni dražeji z lešniki, obliti s
slastno medeno čokolado, ki razvaja
na prav poseben način. Posuti z
zlatim prahom.

Red Hot ChiliPeppers: temna čokolada
70 % s čilijem in koščki kakava
HoneyBunny: mlečna čokolada 38 % z
medenimi hrustljavčki, mandlji in soljo
BodyGuard: temna čokolada 70 % s chia
semeni in goji jagodami
Flower Power: temna čokolada 70 % s
pisanimi cvetovi
Namaste: bela čokolada 28 % s kurkumo in
konopljinimi semeni
Californiacation: mlečna čokolada 38 % s
soljo in pisano karamelo

CENA (1 kom): 4,16 €
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SLOVENSKI
KONOPLJIN ČAJ
IZ EKOLOŠKE
PRIDELAVE
40 g

Kuhaj
s srcem

Slovenski konopljin čaj iz ekološke pridelave je
narejen iz vršičkov in listov industrijske konoplje.
Vzgojena je pod Nanosom, njeni vršički in listi, ki
so uporabljeni za čaj, pa so ročno izbrani.

CENA: 3,99 €

Slovensko – prekmursko SVEŽE hladno stiskano
konopljino olje je pridobljeno iz industrijskih semen
konoplje. Uporablja se za uživanje, v kozmetiki,
medicini, industriji itd.
Številni verjamejo, da je ključna sestavina vsake
okusne hrane prav ljubezen. Če kuhate z ljubeznijo
in srcem bodo vsi, ki vašo hrano poskusijo, izjemno
navdušeni. In ker je kuhanje hkrati tudi terapija, se
vse več posameznikov odloča za kuho zgolj zase
in za svojo dušo. Podarite jim zdrave sestavine, ki
se bodo pod rokami kuharja spremenile v okusne
obroke.
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SLOVENSKO
KONOPLJINO OLJE
500 ml ali 250 ml

500 ml / 19,99 € ali 250 ml / 12,99 €
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KONOPLJINI PROTEINI IZ
EKOLOŠKE PRIDELAVE
200 g

Proteini vsebujejo vse, kar vsebuje tudi konopljino
seme, a zaradi predelave ostane v prahu več proteinov. Lahko jih uporabimo pri peki kruha, peciv,
palačink ali pa jih zaužijemo pred in po treningu.

SLOVENSKA
KONOPLJINA
MOKA 500 g

KOKOSOV ČIPS
IZ EKOLOŠKE
PRIDELAVE
125 g

Slovenska 100 % konopljina
moka je popolna za peko in
kuhanje. Jedem daje prijetno
aromo po oreščkih. Je odlična
brezglutenska alternativa
pšenični in koruzni moki.

TESTENINE
FUSILLI
KONOPLJA
400 g

Kokosov čips je okusen prigrizek
iz kokosa, ki se uporablja kot dodatek kosmičem, oreškom, sladicam ali samostojno kot prigrizek.

Cena: 2,99 €
CENA: 9,99 €

OLUŠČENA KONOPLJINA
SEMENA IZ EKOLOŠKE
PRIDELAVE 200 g
Oluščena konopljina semena imajo blag oreščkast
okus. Lahko se jih je samostojno ali pa vključi v
paleto receptov. Od peke kruha do priprave presnih sladic.

CENA: 7,99 €
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CENA: 4,99 €

TESTENINE
ŠIROKI REZANCI
KONOPLJA
400 g

SLOVENSKA
KONOPLJINA
SEMENA 250 g
Slovenska neoluščena konopljina semena imajo blag
oreščkast okus. Lahko se jih
je samostojno ali pa vključi v
paleto receptov. Od peke kruha do priprave presnih sladic.

CENA: 4,99 €

Slovenski rezanci so iz pšeničnega
zdroba durum in konopljine moke.
So odličnega okusa, z vonjem
domačnosti in prijetnim okusom
po konoplji. Ne vsebujejo konzervansov.

Domače testenine iz pšeničnega zdroba durum imajo dodano
konopljino moko, ki pa je bogat vir
beljakovin, mineralov in vlaknin.

Cena: 3,99 €

Cena: 3,99 €

OVEN
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SET ZA SOLATO IZ
BAMBUSA CAPUA
LESENA
PRIJEMALKA
ZA ŽAR
ORANGE
COUNTRY
Kvalitetna lesena prijemalka
vam bo olajšala pečenje na žaru.
Lastnosti:
•
Velikost: 35 x 2 x 0,3 cm
•
Material: les

TAPAS SET
BARCELONA

Komplet dveh pladnjev – lesenega
in kamnitega bo vašo postrežbo
naredil še posebej zanimivo.
Lastnosti:
•
Velikost: 24,5 x 8 x 2,4 cm
•
Material: les, kamen

Naravno, zdravo in izvirno –
postrezite solato s setom iz
bambusa.
Lastnosti:
•
Velikost: 30,3 x 6 x 2,1 cm
•
Material: bambus

CENA: 6,26 €

CENA: 2,55 €

CENA: 2,67 €

Škatla za vino iz temnega lesa vsebuje še
servirni prstan, kovinski nastavek, kovinski
čep in natakarski nož.

ŠKATLA
ZA VINO
JESOLO
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Lastnosti:
•
Velikost: 36,2 x 11,4 x 11 cm
•
Material: les, kovina

CENA: 19,86 €

DESKA ZA REZANJE
SIRA Z NOŽEM IN
VILICAMI CALAIS

Lesena deska s kamnito površino za
rezanje sira s posebnim nožem in
vilicami z lesenim ročajem.
Lastnosti:
•
Velikost: 44,3 x 15,4 x 2,5 cm
•
Material: les, kamen

CENA: 15,19 €
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PAKET DOMAČA
KREMA ZA
OBRAZ IN TELO

V paketu so sestavine, ki omogočajo pripravo
domače kreme. Doma narejena krema se pripravi samo iz bio in naravnih sestavin: kakavovo
maslo, karitejevo maslo in olje mareličnih jedrc.

Zdravje
in dobro
počutje
Pospešen tempo v življenju, stres, vsakdanji opravki, premalo spanca in gibanja ipd. Vse to so razlogi,
da včasih pozabimo na lastno zdravje, kar lahko
vpliva tudi na vse ostale vidike našega življenja.
Samo za vas smo izbrali najboljše izdelke, s katerimi boste lahko na preprost način vzdrževali svoje
zdravje in vplivali na dobro počutje vašega telesa.
Poskrbite za svojo prihodnost že danes in zdravemu načinu življenja pridajte nov pomen.
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CENA: 23,99 €

PILING
MALINA
200 g

Malinov piling za nego kože poskrbi za svilnato
mehko in pomlajeno kožo. Odpravlja listast videz,
spodbuja cirkulacijo in pospeši tvorbo kolagena.

CENA: 15,99 €

OVEN
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KONOPLJINO
MAZILO ZA
LAJŠANJE
TEŽAV
50 ml

Konopljino mazilo za lajšanje kožnih težav je namenjeno negi občutljive in k reakcijam nagnjene kože, negi
občutljive kože, ki je izgubila notranje ravnovesje in
sposobnost obnavljanja. Mazilo je popolno za zaščito
kože v hladnem, vetrovnem vremenu.

KONOPLJINA
VITAMINSKA KREMA
ZA OBRAZ
50 ml

CENA: 14,95 €

GEL ZA PRHANJE,
ŠAMPON IN BALZAM
ZA LASE
250 ml

CBD PRŠILO
HEMPTOUCH
20 ml

Konopljin šampon in gel za tuširanje 2 v 1 nežno očisti
lasišče in kožo telesa brez izsuševanja ali iritacije. Posebno
primeren je za umivanje občutljive kože in lasišča, ki je nagnjena h kožnim reakcijam, je izredno suha in prenapeta.

Krema je namenjena občutljivi koži, ki
ne prenaša umetnih snovi in kemikalij, koži, ki je izgubila elastičnost
in notranje ravnovesje, utrujeni in
podhranjeni koži, suhi do mešani koži,
ki zahteva kakovostno vsakodnevno
nego ter mladi koži, ki ima težave z
zadrževanjem vlage.

CENA: 15,92 €

CBD pršilo Hemptouch je prehransko dopolnilo.
Steklenička (20 ml) vsebuje 300 mg CBD. CBD
izvleček v Hemptouch CBD ustnem pršilu je
pridobljen iz industrijske konoplje s CO2 ekstrakcijo vrhunske kakovosti, brez prisotnosti
alkohola ali topil. Izbirajte med okusom kokosa
ali pomaranče.

CENA (1 kom): 22,00 €
CENA: 23,95 €

POPOLNA
ŽEPNA
KOLEKCIJA
HEMPTOUCH

BALZAM
ZA USTNICE
HERPLESS
Za občutljive in k izsušenosti nagnjene ustnice je konopljin
balzam za ustnice Herp-Less idealna nega in zaščita. Balzam je praktičen za na pot, šport ter za hladno in vetrno
vreme. Ustnice naredi mehke, gladke in prožne.

CENA: 7,50 €
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Kolekcija vsebuje:
•
CBD konopljino mazilo
•
Konopljino mazilo za lajšanje težav
•
Konopljino kremo za mastno
in nečisto kožo
•
Konopljino vitaminsko
kremo za obraz
Primerno za testiranje.

CENA: 4,44 €

OVEN
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GLINENA MASKA
ZA OBRAZ
80 g

Glinena maska veže nase vse škodljive snovi na
koži, ter jo s tem pomiri, blaži vnetja in deluje
izjemno razstrupljevalno. Ima močan absorbcijski
učinek in vsebuje številne minerale.

NARAVNO
MANDLJEVO
OLJE 125 ml

RICINUSOVO
OLJE
100 ml

Primerno je za vse tipe kože, tudi
za nežno otroško kožo. Zaradi
svojih lastnosti se lahko uporablja
pri suhi, vneti in razdraženi koži.
Tudi za nego mastne in problematične kože je zaradi svoje
blagosti primerno.

CENA: 6,49 €
Ricinusovo olje se uporablja v boju
proti strijam in prvim znakom staranja. Odlično neguje kožo in pospešuje
rast trepalnic in obrvi.
*Darilo - ščetka za nanos olja.

BIO
KAKAVOVO
MASLO V
PLOŠČICI
60 g

CENA: 9,99 €

Bio hladno stiskano kakavovo maslo se lahko uporablja za masažo, kot krema za preprečevanje
suhe srbeče kože in suhih, razpokanih ustnic.

CENA: 10,99 €
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CENA: 7,99 €

JOJOBINO OLJE IZ
EKOLOŠKE PRIDELAVE
100 ml

Jojobino olje je bogato z vitaminom E, ki varuje
kožo pred zunanjimi vplivi. Zaradi svoje sestave
poskrbi za optimalno navlažitev in nahranitev
kože. Uporablja se tudi za nego las in lasišča.

CENA: 10,99 €

OVEN

19

MISMATCH
WHITE
&
MISMATCH
BLACK

SQUEEZE KEY
Mismatch steklenička je na voljo v velikosti 750 ml.
Izdelana je iz borosilikatnega stekla. Steklenička je
odporna na velika temperaturna nihanja in je zato
primerna tudi za tople napitke. Pokrovček Mismatch
stekleničke je narejen iz nerjavečega jekla, polipropilena
in silikonskega obročka, kar zagotavlja 100 % tesnitev.

CENA: 20,00 €

Steklenička Key je na voljo v velikosti 550 ml. Izdelana je iz najbolj kakovostnega borosilikatnega stekla.
Steklenička je odporna na velika temperaturna nihanja
in je zato primerna tudi za tople napitke. Ima obliko, ki
se najbolje prilega vaši dlani, hkrati pa silikonsko dno
nudi dodatno zaščito pred poškodbami steklenice. Ustnik stekleničke je primeren za raznovrstne osvežujoče
napitke. Pokrovček stekleničke je narejen iz nerjavečega
jekla, polipropilena in silikonskega obročka, kar zagotavlja 100 % tesnitev.

FLAŠKA ZA VODO
TOULON

Posebna plastična flaška za vodo vsebuje notranjo posodo za dodatke po želji, npr. sadje.
Lastnosti:
•
•

Velikost: 25 x 7 cm
Material: plastika, AS

CENA: 18,50 €
CENA: 6,66 €

STARDUST
INFINITY

Steklenička Infinity je na voljo v velikosti 550 ml. Izdelana je iz najbolj kakovostnega borosilikatnega stekla.
Steklenička je odporna na velika temperaturna nihanja
in je zato primerna tudi za tople napitke. Ima obliko, ki
se najbolje prilega vaši dlani, hkrati pa silikonsko dno
nudi dodatno zaščito pred poškodbami steklenice. Ustnik stekleničke je primeren za raznovrstne osvežujoče
napitke. Pokrovček stekleničke je narejen iz nerjavečega
jekla, polipropilena in silikonskega obročka, kar zagotavlja 100 % tesnitev.

CENA: 20,00 €
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ACTIVE PEACH

Steklenička Active peach je na voljo v velikosti 550
ml. Izdelana je iz najbolj kakovostnega borosilikatnega
stekla. Odporna je na velika temperaturna nihanja in je
zato primerna tudi za tople napitke. Ima obliko, ki se
najbolje prilega vaši dlani, hkrati
pa silikonsko dno nudi dodatno
zaščito pred poškodbami steklenice.
Ustnik stekleničke je primeren za
raznovrstne osvežujoče napitke.
Pokrovček stekleničke je narejen iz
nerjavečega jekla, polipropilena in
silikonskega obročka, kar zagotavlja
100 % tesnitev.

CENA: 20,00 €

OVEN
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Zapakirana moč neokrnjene narave, enostavna
za uporabo. Zavrti, vdihni in uživaj v energijski
bombi ali v trenutku sprostitve.
Izberi: Energy, Relax, Balance, Refresh, Calm,
Focus

AROMASTICK

CENA (1 kom): 7,95 €

Modra
energija
Svež zrak in prijeten vonj prispeva k boljšemu počutju in posledično spodbuja kreativnost. Naj bo to vonj
smreke, cimeta, limone ali kateri drug vonj eteričnih
olj, prijeten vonj bo razvedril vaš vsakdan. V namen
aromaterapije so difuzorje pogosto uporabljali v termah, sedaj pa z izdelki iz Ovnovega sveta daril pričarate mehkejši in lažji zrak tudi doma ali v pisarni.
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POTOVALNA
DIŠEČA SVEČA

Dišeče sveče so delček narave, ki zapolnijo vaš
dom s toplino in ljubeznijo in med drugim vsebujejo najvišjo kakovost dišav, ki se uporabljajo
v dišečih svečah in voskih.
Izbira vonjav: Cherry, Jasmine, Lavender, Melon, Vanilla, Tropical, Ocean, Sandalwood.

CENA (1 kom.): 6,99 €

OVEN
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DIFUZOR
VENUS

DIFUZOR
AZALEA

Ustvarite posebno vzdušje z difuzorjem, opremljenim z LED lučmi,
ki se prilagajajo in spreminjajo ter
odišavite vaš prostor z najljubšim
vonjem eteričnega olja.

Ustvarite posebno vzdušje z difuzorjem, opremljenim z LED lučmi, ki se
prilagajajo in spreminjajo ter odišavite
vaš prostor z najljubšim vonjem
eteričnega olja.

CENA: 44,90 €

CENA: 39,90 €

CENA: 14,50 €

CENA: 9,40 €

CENA: 8,20 €

Eterično olje Mandarina
Eterično olje mandarine pomirja in
dviguje razpoloženje. Zaradi svojega
blagega delovanja je primerno za
uporabo tudi pri otrocih in starejših.

Eterično olje Lavandina / Žajblja
Eterično olje s svežim vonjem z
izjemnimi terapevtskimi učinki. Pozitivno deluje na telo in naša čustva.

CENA: 8,60 €

CENA: : 8,90 €

Eterično olje Evkalipt
Eterično olje modro-sivih listov
drevesa evkaliptusa je zaradi
svojih terapevtskih učinkov eno
najbolj priljubljenih in poznanih po
vsem svetu.

Eterično olje Citronela
Eterično olje citronele odlično
razkužuje prostor in hkrati s svojim
sladkim limonskim vonjem ustvari
sproščeno vzdušje.

DIFUZOR
DIANA

Ustvarite v vašem prostoru prijeten in odišavljen zrak z uporabo
vaše najljubše vonjave eteričnega
olja, katerega bo difuzor s svojim
delovanjem razbil na mikrodelce in
ustvaril meglico, ki bo prostor prijetno odišavila.

Eterično olje Bergamotka
Eterično olje bergamotke že desetletja spada v najboljša eterična
olja, ki delujejo kot naravni antidepresiv, ki se s svojim sladkim
citrusnim vonjem pogosto uporablja
v številnih parfumih.

Ustvarite v vašem prostoru prijeten in odišavljen zrak z uporabo
vaše najljubše vonjave eteričnega
olja, katerega bo difuzor s svojim
delovanjem razbil na mikrodelce
in ustvaril meglico, ki bo prostor
prijetno odišavila.

CENA: 29,90 €
OVNOV SVET DARIL

Eterično olje Limonska trava
Eterično olje limonske trave velja
za eno najbolj osvežujočih eteričnih
olj, ki deluje kot naravni repelent, ki
hkrati osveži prostor.

CENA: 7,90 €

DIFUZOR
JUNO
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ETERIČNA
OLJA

Eterično olje Smreka
Naravno eterično olje s čudovitim
lesnim vonjem smreke, ki pomaga
pri težavah z dihali, sprošča napetost v mišicah in deluje kot krepčilo
za celotno telo.

CENA: 10,50 €
CENA: 49,90 €

Eterično olje Skorja cimeta
Eterično olje cimeta velja za eno
najmočnejših antibakterijskih olj,
ki ščiti pred virusi in prenosljivimi boleznimi. S svojim vonjem v
prostoru v hipu pričara praznično
vzdušje!

CENA: 14,50 €

Eterično olje
Sladka pomaranča / Limona
Eterični olji pomaranče in limone
s svojimi številnimi terapevtskimi
učinki dvigujeta koncentracijo, čistita prostor in vanj prinašata vedrino.

CENA: 7,40 €

* Povprašajte tudi za eterično olje Obmorski bor in Poprova meta (9,20 EUR).

OVEN
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VR VIRTUALNA
OČALA SETTY
Leča očal je narejena tako, da jasno ojača sliko
na vašem mobilnem telefonu in vam nudi razburljivo 3D izkušnjo. Medtem, ko boste uživali v
virtualnem svetu, boste lahko vaš telefon polnili
skozi odprtino na očalih kar med uporabo.

V koraku s
tehnologijo
Tehnološki napredki v svetu se odražajo na vsakdanjem življenju, saj resnično
olajšajo veliko opravkov ali dejavnosti.
Ni pomembno, kje ste, ali kaj počnete,
tehnologija vas bo spremljala povsod, na
vsakem koraku. Naslednji izdelki bodo
naravnost osupnili vse tiste, ki se navdušujejo nad napredno tehnologijo in ki
se zavedajo, kako lahko sodobna elektronika olajša naš vsakdan.
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CENA: 24,99 €

SET POWERBANK
& TOUCH PEN SIENA

Prenosna polnilna baterija s kapaciteto 2200
mAh in elegantnim pisalom na touch, ki se
spremeni tudi v pisalo modre barve. Kovinska
črna barva daje vtis prestižnosti in kakovosti.
Paket vsebuje: power bank v velikosti 9,0 x 2,2
x 2,2 cm, USB polnilni kabel, pisalo na touch.

CENA: 9,72 €

OVEN
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POWERBANK
HEAVY

SOLARNI
POWER BANK
PHILADELPHIA

Solarni prenosni polnilec za telefon s funkcijo polnjenja na sončne celice se ponaša s kapaciteto 4000
mAh, kar je dovolj za večkratno polnjenje telefona
ali katerekoli druge naprave, ki se polni preko USB.
Paket vsebuje: solarni polnilec v velikosti 12,4 x 7,8 x
1,3 cm, USB polnilni kabel.

POWER BANK
PORT HOPE

CENA: 6,39 €

POWERBANK MIAMI
BEACH

CENA: 23,03 €
Univerzalen prenosni polnilec za
mobilne naprave s 4000 mAh
kapacitete omogoča večkratno
polnjenje telefona ali druge naprave,
ki se polni preko USB. Ima indikator porabe baterije. Barve: modra,
temno siva, srebrna. Paket vsebuje:
powerbank Heavy 11,5 x 6,4 x 0,9
cm, USB polnilni kabel.

CENA: 23,05 €

Odlična izbira za vse, ki na poti potrebujete nekaj dodatne energije za
vaše mobilne naprave. Power bank
Por Hope kapacitete 2200 mAh je
zaradi svoje majhnosti primeren za
vsak žep. Barve: kovinsko modra,
bela, črna, rdeča. Paket vsebuje:
powerbank Por Hope v velikosti 9,5
x 2,2 x 2,1 cm, USB polnilni kabel.

Priročna polnilna baterija elegantne oblike v beli ali črni
barvi, s kapaciteto 2200 mAh in priloženim microUSB
kablom. Paket vsebuje: Power bank Miami Beach v velikosti 9,5 x 2,4 x 2,2 cm, USB polnilni kabel.

CENA: 6,86 €
28
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POWER BANK IN
PODATKOVNI KABEL,
DVA V ENEM ZA VSE
VRSTE TELEFONOV

BLUETOOTH
ADAPTER

Polnilni kabel z baterijo vam omogoča polnjenje telefona, tablice ali katere druge naprave. 2500 mAh baterija
s pametno tehnologijo daje prednost polnitvi aparata in
po napolnitvi prične s polnjenjem baterije.

CENA: 24,90 €

Bluetooth adapter vam omogoča, da svojo najljubšo
glasbo poslušate kjerkoli - v avtu, doma, na zabavah.

CENA: 14,95 €
OVEN
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MAGNETNE
BLUETOOTH
SLUŠALKE AIR

BLUETOOTH
SLUŠALKE ELITE

Brezžične slušalke za iPhone in Android telefon
z Bluetooth povezavo omogočata brezskrbno uporabo telefona z magnetno zasnovo za
preprečitev zapletanja žice kompatibilno z IOS
in Android napravami. Poveže se lahko z dvema
naparvama hkrati.

Brezžične vodoodporne
slušalke omogočajo
brezskrbno uporabo vsem
napravam z Bluetooth povezavo.

Funkcije:
•
•
•

Bluetooth verzija: V4.1 + EDR
Bluetooth razdalja: do 10 m
Barva: zlata ali črna

CENA: 29,95 €

MINI BREZŽIČNA
SLUŠALKA BIRD

Lastnosti:
•
Čas delovanja baterije:
10 ur
•
Polnjenje: USB kabel
•
Bluetooth verzija: V3.0
+ EDR
•
Bluetooth razdalja: do
10 m
•
Impedanca: 32 ohm
•
Dolžina avdio kabla: 1,2m
•
Barva: črna ali bela

CENA: 29,95 €

BREZŽIČNE
SLUŠALKE
ZA IPHONE
ALI ANDROID
TELEFON

BLUETOOTH
SLUŠALKE
SPORT

Brezžične slušalke Sport dvigujejo
aktivni življenjski slog s svobodno
brezžično uporabo telefona, hkrati
pa omogočajo tudi prostoročno
komunikacijo. Slušalke so odporne
proti znojenju, čas delovanja baterije
je 5-6 ur.
Lastnosti:
•
Bluetooth verzija: V4.1 + EDR
•
Bluetooth razdalja: do 10 m
•
Frekvenca: do 2.40 GHz
•
Način polnjenja: mikro USB
•
Izbira barve: modra/ črna

BREZŽIČNA
PAMETNA
SLUŠALKA

Brezžična slušalka za vaš iPhone
ali Android telefon. Tehnologijo,
preprostost ter uporabnost smo
sedaj združili v izjemno elegantno
brezžično slušalko z izboljšano kakovostjo zvoka in telefonskih klicev.

Pozabite nadležne kable in doživite
najboljše, kar vam prinaša brezžična tehnologija. Poslušanje glasbe,
telefoniranje in gledanje posnetkov
na telefonu še nikoli ni bilo tako
preprosto!

CENA: 19,99 €

CENA: 14,95 €

Brezžična slušalka za iPhone in Android telefon z
Bluetooth povezavo omogoča brezskrbno uporabo
telefona. Slušalka je majhna, priročna in prenosljiva in
kompatibilna z iOS in Android napravami.

Funkcije:
•
•
•
•
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Bluetooth verzija: V4.1 + EDR
Bluetooth razdalja: do 10 m
Izberi barvo: zlata, bela, črna, roza
1x USB kabel

OVNOV SVET DARIL

CENA: 12,95 €

CENA: 13.99 €
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MINI
ZVOČNIK
MUSIC

MINI
BLUETOOTH
SPEAKER
HAWICK

MINI
ZVOČNIK
X6U

CENA: 13,07 €

Lastnosti:
•
Bluetooth razdalja: do 10 m
•
Čas uporabe: do 5 ur
•
Čas polnjenja: 2uri
•
Polnjenje: USB kabel
•
Dimenzije: 60x60x50mm
•
Barva: črna

Avto kamera Forever VR-110 je odličen pripomoček
vsakega voznika. Posnemite dogajanje na cesti v
visoki ločljivosti 720p s 30fps. Kamera ima 2,4” ekran
ter režo za micro SD kartico. Ponuja funkcije, kot so:
stabilizacija slike, krožno snemanje in snemanje zvoka,
ima tudi G senzor.

Univerzalno avtomobilsko držalo za vse vrste mobilnih telefonov, navigacij, MP3/MP4 aparatov, itd.

CENA: 19,95 €
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CENA: 34,99 €

CENA: 12,95 €

Kompakten prenosni zvočnik
omogoča brezžično predvajanje
zvoka s pomočjo bluetooth povezave.

S pomočjo majhnih priseskov namestite pametni
telefon na ravno površino s pomočjo univerzalnega
držala, primernega za vse pametne telefone. Njegova vrtljivost je 360 stopinj.

Lastnosti:
•
Čas uporabe: 180min
•
Čas polnjenja: 120min
•
Polnjenje: USB kabel
•
Barva: črna

Lastnosti:
velikost: 6,5 x 7,5 x 3,5 cm, bele barve, material:
plastika.

CENA: 15,95 €
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AVTO KAMERA
FOREVER VR-110 V
VISOKI LOČLJIVOSTI

Elegantno oblikovani mini
zvočnik ustreza sodobnemu ali
klasičnemu življenjskemu slogu,
hkrati pa je zelo enostaven za
uporabo in se lahko poveže
s katerokoli napravo, ki ima
bluetooth.

Priročen mini Bluetooth zvočnik
z možnostjo povezovanja preko
funkcije Bluetooth, ter integriranim radio sprejemnikom.
Lastnosti:
•
Velikost: 6,0 x 4,8 cm
•
Vzdržljivost baterije: do 5 ur
•
Povezljivost: do 10 m
•
Material: kovinski

UNIVERZALNI
AVTONOSILEC

DRŽALO ZA MOBILNI
TELEFON AKITA

CENA: 1,54 €
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KOVINSKA LED
SVETILKA MONTAGRIS
LED PRENOSNA
SVETILKA / 0,14 W /
BELA / 3,6M

Lepo oblikovana svetilka vsebuje 9 LED žarnic in je
primerna za izlete, taborjenje ipd. Zaradi svoje velikosti
jo lahko vzamete povsod s seboj.
Lastnosti:
•
Velikost 8,8 x 2,5 cm
•
Material: kovina
•
3 x AAA baterije niso priložene
•
Barve: zelena, rdeča, bela, črna, modra

CENA: 2,62 €

XIAOMI
SMART BAND
ZAPESTNICA

Pametna zapestnica omogoča Bluetooth povezavo z vsemi
pametnimi telefoni. Prikazuje čas, šteje korake in kalorije, meri kvaliteto spanja, opozori na dogodke (sestanki,
voda,…). Opozori na klic, alarm, sms in drugo.

S toplo belo svetlobo lahka veriga ustvarja popolno
vzdušje na prostem. Fleksibilna uporaba na ograjah,
pohištvu in rastlinah je mogoča zahvaljujoč baterijam, ki
jih je mogoče napolniti preko USB-ja.

LED PRENOSNA
SVETILKA / 6 W /
ANTRACIT / 13CM

CENA: 34,90 €

PAMETNA
ZAPESTNICA
SPORT

Napolnite, vzemite s seboj in uporabite kamorkoli greste. V stoječem ali
visečem položaju vam svetilka nudi
odlično svetlobo.

Športna pametna zapestnica, ki omogoča bluetooth
povezavo z vsemi pametnimi telefoni in je odporna na
vodo in prah. Na voljo v različnih barvah.

CENA: 29,95 €
CENA: 36,00 €
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CENA: 31,00 €
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PAMETNA URA
LUX ZLATA
Pametna ura LUX omogoča bluetooth povezavo z
vsemi pametnimi telefoni (android in IOS) in ima številne uporabne funkcije. Uporablja se na 2 načina:
- povezava s pametnim telefonom prek bluetooth-a,
- vstavitev SIM kartice in uporaba kot ločen telefon.

CENA: 99,95 €

PAMETNA
URA Z40

Izjemno tanka in elegantna pametna ura, ki
omogoča Bluetooth povezavo z vsemi pametnimi
telefoni. Na voljo v zeleni, modri in oranžni barvi.

CENA: 59,95 €

PAMETNA
ZAPESTNICA
FIT
Športna pametna zapestnica, ki omogoča
bluetooth povezavo z vsemi pametnimi telefoni! Njene pomembne funkcije so, da meri
porabljene kalorije, srčni utrip in spanje.

CENA: 18,95 €
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ELEGANTNA
PAMETNA URA
Izjemno elegantna pametna ura omogoča Bluetooth
povezavo z vsemi pametnimi telefoni. Z vgrajeno
funkcijo opozorila na klic, alarm, SMS in še več. Na
voljo v srebrni, beli, črni in elegantno rjavi barvi.

CENA: 19,95 €

OVEN
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SET
KOVINSKIH PISAL
CLAREMONT

Set elegantnega kovinskega tehničnega in kemičnega pisala v estetskem etuiju.
Lastnosti:
•
Velikost 17,5 x 5,7 x 2,2 cm
•
Material: kovina
•
Barva pisala: modra, bela, rdeča, črna

Popolna
pisarna
Izbirajte med številnimi izdelki, ki bodo
vašim poslovnim partnerjem v pomoč
pri načrtovanju in organizaciji dela. Za
vas smo pripravili tiste izdelke, katere
zagotovo potrebujemo prav vsi!
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CENA: 1,85 €

SET KOVINSKIH
PISAL MARLOW

Set elegantnega kovinskega tehničnega in
kemičnega pisala v estetskem etuiju.
Lastnosti:
•
Velikost: 16,1 x 4,8 x 1,8 cm
•
Material: kovina
•
Barva pisala: roza

CENA: 3,18 €
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SET A5 BELEŽNICE
IN PISALA
NORDERSTEND

ELEGANTNO
PISALO Z
MAGNETNIM
PODSTAVKOM
CUSSET

A5 ECO
BELEŽNICA
KENTWOOD
Za vse pomembne zapiske je
beležnica s 160 stranmi kvalitetnega papirja odlična rešitev.
Odlikujejo jo trde platnice in
možnost zapiranja z elastiko.
V kompletu je priloženo tudi
pisalo v enaki barvi.

Kakovostna beležnica izdelana iz recikliranega kartona, ki
vsebuje 120 listov iz recikliranega papirja. Platnica ima tudi
elastično zanko za pisalo.
Komplet vsebuje:
•
Beležnica A5, črtna,
120 listna
•
Kemično pisalo

A5 BELEŽNICA
CUXHAVEN

CENA: 2,16 €
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Elegantno pisalo v mat črni kovinski
barvi. Pisalo z injekcijski delovanjem in gumijastim oprijemom očara
po svoji diskretni zasnovi. Srebrni
prstan nad prijemnim pasom lepo
poudari ta edinstven videz.

Elegantno kovinsko pisalo
v črno srebrni kombinaciji z
magnetnim podstavkom za
sponke.
Lastnosti:
•
Velikost 9,2 x 3 x 10 cm
•
Material: kovina

CENA: 6,14 €

Lastnosti:
•
Velikost 16,5 x 3,8 x 2,5 cm
•
Material: kovina
•
Barva pisala: modra
•
Shranjevanje: priročna škatlica

CENA: 6,21 €

CENA: 6,65 €

Za vse pomembne zapiske na ene mestu je
beležnica s 160 stranmi kvalitetnega papirja
odlična rešitev. Odlikujejo jo trde platnice,
zaobljeni robovi in možnost zapiranja z
elastiko. Izbira barv: oranžna, zelena, modra,
vijolična, roza.

CENA: 3,39 €
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KOVINSKO
PISALO SAINT
IVES

ROLLER
PISALO CORK

ANTISTRESNA
ŽOGICA
DUBLIN

Srebrno pisalo s prosojnim modrim
obročem in gumijastim oprijemom
očara s svojo eleganco.

Znebite se stresa s trpežno
antistresno žogico.
Lastnosti:
•
Velikost 5,0 cm
•
Material: PVC, sintetične
granule
•
Barve: zelena, rdeča,
modra, rumena

Lastnosti:
•
Velikost 14,3 x 1,4 cm
•
Material: kovina
•
Barva pisala: srebrna

CENA: 0,77 €

CENA: 1,65 €
OVEN
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3-DELNI
POSLOVNI
KOLEDAR
S SPIRALO

NAMIZNI
TEDENSKI
PLANER
22 x 17 cm, 53 listov, stojalo iz
lepenke, 90g brezlesni papir,
spiralna vezava, brez natron
vrečke, označeni slov., tuji prazniki, imena, lune, tedni.

NAMIZNI
POKONČNI,
POSLOVNI
KOLEDAR

3-MESEČNI S
PLANERJEM
30 x 60 cm, 12 listov, podložni karton,
90g brezlesni papir, šivan z žico, z
označevalcem datumov, natron vrečka,
trimesečni + mesečni planer, (SLO, ANG,
NEM, ITA), označeni slov., tuji prazniki,
lune, tedni.

30 x 11,5 cm, 56 listov, stojalo iz lepenke, 90g brezlesni
papir, spiralna vezava, natron vrečka, (SLO, ANG, NEM,
ITA), označeni slov., tuji prazniki, imena, lune, tedni.
Koledar je lahko zelen-moder, svetlo moder.

CENA: 3,36 €

CENA: 3,16 €

3-DELNI
LEPLJEN
KOLEDAR
30 x 60 cm, 12 listov (3x),
podložni karton, 90g brezlesni
papir, lepljen, z označevalcem
datumov, natron vrečka, trimesečni, (SLO, ANG, NEM, HR),
označeni slov., tuji prazniki, lune,
tedni. Koledar je lahko moder,
zelen, rdeč, oranžen, siv.
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30 x 72 cm, 12 listov (3x), podložni karton, 90g brezlesni papir, spiralna vezava, z označevalcem datumov, natron vrečka, trimesečni, (SLO, ANG, NEM, HR), označeni
slov. in tuji prazniki, lune, tedni. Koledar je lahko moder-rdeč, siv, moder-moder, moder-zelen.

CENA: 2,99 €
CENA: 2,26 €

CENA: 2,38 €

NAMIZNI
LEŽEČI FIX
KOLEDAR
30 x 11,5 cm, 56 listov, stojalo iz lepenke, 90g brezlesni
papir, spiralna vezava, natron vrečka, (SLO, ANG, NEM),
označeni slov., tuji prazniki, imena, lune, tedni. Koledar je
lahko zelen-moder, svetlo moder.

CENA: 3,23 €

OVEN
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OVEN Elektro Maribor, d.o.o.
Vetrinjska ulica 2; P.P. 1553,
2000 Maribor
Tel: +386 2 22 00 782
Tel: +386 2 22 00 788

Design by Agency Novelus

E-mail: info@oven-emb.si
Spletna trgovina: www.trgovina-oven.si
Spletna stran: www.oven-em.si
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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.
Cene artiklov vključujejo 22 % DDV, razen prehranskih izdelkov, ki vključujejo 9,5 % DDV. Na pisarniške izdelke je možen potisk,
cena tiska ni všteta v ceno izdelka.
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