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Nohy zababušené pod huňatou 
dekou, v ruke hrnček s čajom a na duši 
príjemné teplo. Kto by nechcel prežiť 
kúzelné zimné mesiace takto pekne 
v teple a pokoji? Lenže predvianočný 
čas je pre väčšinu z nás naopak skôr 
hektický. Na chvíľu spomaľte, sadnite 
si a nasajte vianočnú inšpiráciu zo 
stránok nášho nového huňatého 
sprievodcu.

Všetci máme vo svojom okolí niekoho, koho 
večne oziabajú ruky a nohy. Preto sme sa u nás 
v Ovečkárni rozhodli, že túto zimu zahrejeme všetkých 
zimomravcov. Takže ak stále tápete, čo svojim 
zimomravcom tohto roku kúpite na Vianoce, babička 
Lýdia, Eugen, Katka a Dorotka pre vás do katalógu 
pripravili svoje obľúbené kúsky, ktoré nesklamú.

Prezrite si ich tipy na huňaté novinky, rokmi overené 
bééézvadné kúsky alebo vianočnú kolekciu do 
domácnosti, ktorá dodá vášmu domovu sviatočný 
nádych. Určite potešíme aj všetkých priaznivcov 
českých výrobkov z prírodných materiálov, pretože 
medzi novinkami nájdete tiež limitovanú edíciu ručne 
vyrábaných maličkostí pod stromček.

Na Vianoce nezabúdame ani na naše obľúbené 
tradície. Poradíme vám, ako upiecť tradičnú českú 
vianočku, vyrobiť voňavý sviatočný veniec alebo čím 
pri prechádzke nakŕmiť zvieratká v lese. Pusťte sa do 
čítania.

Katka Evžen

Babička Lída

Zimomravci radia, 
čo na Vianoce

Čo nájdete v katalógu 
4 Zimomravci radia, čo na

Vianoce
6 Darčeky z českej dielne
8 Vianočné vybavenie
12 Obuv na doma
22 Vonkajšia obuv
28 Hostina pre zvieratká
30 Oblečenie

40 Adventné tradície
41 Tip na pečenie
42 Ponožky
47 Súťaž
48 Lôžkoviny
51 Ako si vybrať vlnenú

prikrývku
54 Deti

62 Ortézy a zdravie
68 Domácnosť
74 Ako si jednoducho objednať
75 Vrátenie tovaru
75 Výhody Ovčej rodiny
76 Dorotkin vianočný 

zoznam pohody



Babka Lydka
odporúča

PRIADZA S OVČOU VLNOU
Tento originálny darček ocenia nadšenci 
pletenia. A ak si trúfate, môžete si upliesť 
darček z vlnenej priadze aj vy.

od 1,60 €
K-45-00001-1

KÓ D Z Ľ AV Y:

V I A N O C E 2 0 2 2

Urobte radosť sebe alebo svojim blízkym 
10% zľavou na www.oveckaren.sk alebo 
vyslovte kód pri telefonickej objednávke na 
čísle +421 220 924 666.

Užite si 10% vianočnú zľavu 
pre všetkých zimomravcov

Eugen 
odporúča

TV PAPUČE
Zabaľte si studené nohy 
do ovčej vlny. 
Viac vzorov na strane 19.

od 16,30 €
 K-14-00010

Dorotka
odporúča

ROZKLADACÍ VANKÚŠ OVEČKA
Ďalšie huňaté kúsky pre našich najmenších 
nájdete na strane 54.

od 10,15 €
K-10-00005

1O % 

Katka
odporúča

ČIAPKA VLNKA V23
Chráňte sa pred chladom a snehom. 
Viac huňatých čiapok na strane 36.

30,55 €
K-3-90004

čo na Vianoce

Vážení priatelia Ovečkárne, 

z vašich správ, ktoré nám píšete, cítim, že táto zima je 
pre nás všetkých o niečo náročnejšia než v minulosti. 
Dúfam preto, že sa máte dobre a chystáte sa na 
pokojné a pohodové Vianoce. Pre nás v Ovečkárni 
je toto obdobie chvíľou, keď robíme všetko pre to, 
aby sme vám včas doručili všetky vaše objednávky 
a zahriali vás tým najväčším prírodným zázrakom, 
vlnou. Som preto veľmi rád, že každý rok sa 
v Ovečkárni zomkneme ako rodina a pri vybavovaní 
vašich objednávok ťaháme za jeden povraz.

Pre mňa osobne je predvianočný čas vzácny a istým 
spôsobom jedinečný. Celý rok sa pripravujeme, 
aby všetko klapalo a aby sme prinesli huňaté teplo 
do čo najviac domácností. Tohto roku ste nás mohli 
vidieť v reklame v televízii, vylepšili sme pre vás web 
a pridali sme veľké množstvo nových produktov. Snáď 
sa vám páčia.

Prajem vám za seba aj celú svoju rodinu šťastné 
a veselé Vianoce a tiež, aby ste rovnako ako my 
v Ovečkárni ťahali za jeden povraz. V týchto časoch 
totiž viac než kedykoľvek predtým musíme myslieť 
na druhých a zomknúť sa, aby nám bolo dobre. 
A nezabúdajte, že niekedy stačí mať len pokoj a nohy 
v teple.

Martin Bernátek
zakladatel Ovečkárny     

čo na Vianoce
Zimomravci radia,

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Novinka

DREVENÉ AUTO VLNKA 
S ľahko uchopiteľným dreveným 
autíčkom si aj malí dobrodruhovia 
užijú veľa zábavy.

10,15 €
K-19-00700

Novinka

SÚPRAVA 
DREVENÝCH 
KOCIEK VLNKA 
Prírodné kocky pomáhajú 
rozvíjať detskú kreativitu 
počas nápaditého stavania. 
Balenie obsahuje 16 kociek 
v nepriehľadnom vrecúšku.

14,25 €
K-19-00701

Novinka

DREVENÉ ŠVIHADLO 
VLNKA
Prírodné švihadlo s drevenou 
rukoväťou a jutovým lanom rozhýbe 
každé dieťa.

6,50 €
K-19-00702

Novinka

DREVENÉ JOJO 
VLNKA 
Táto drevená hračka vráti do 
detských spomienok snáď 
každého dospeláka a určite 
zabaví aj našich najmenších.

5,65 €
K-19-00703

Limitovaná edícia

BROŠŇA OVEČKA 
Potešte niekoho blízkeho maličkosťou 
v podobe drevenej brošne s vlneným 
filcom, ktorá dodá šmrnc každému 
odevu, alebo batohu.

10,15 €
K-27-00060

Limitovaná edícia

DREVENÉ PODLOŽKY 
POD POHÁRE 
Drevenú podložku pod pohár 
s vlneným filcom ocení každý, 
kto na stole nemá rád kolieska 
od hrnčekov kávy, alebo čaju.

2,80 €
K-27-00064Limitovaná edícia

DREVENÉ HODINY 
Drevené hodiny s vlneným filcom sa stanú 
originálnym doplnkom každej domácnosti. 
Batérie nie sú súčasťou balenia.

48,90 €
K-27-00062

Ručne vyrobené 
v srdci Beskýd
Urobte radosť svojim blízkym jedinečný-
mi darčekmi z prírodných udržateľných 
materiálov, ktoré inde nenájdete.

Darčeky pre 
najmenších 
z českej dielne
Darujte svojim najmilším hračky z dreva, 
vyrobené v Českej republike. Keď sa 
budete spoločne hrať pri vianočnom 
stromčeku, možno vrátia do detských 
spomienok aj vás.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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VIANOČ NÉ V YBAVE NIE

Vianočná 
atmosféra

Novinka

VIANOČNÉ PRESTIERANIE KÁRO 
Ozdobte si sviatočný stôl vianočným prestieraním. 
Zladiť si ho môžete rovno s obrusom. 45 x 35 cm

5,25 €
K-35-00202

Novinka

VIANOČNÁ 
KUCHYNSKÁ ZÁSTERA 
KÁRO 
Zlaďte sa aj v kuchyni do 
vianočných farieb.

18,30 €
K-35-00203 Novinka

VIANOČNÝ BEHÚŇ KÁRO
Vykúzlite si sviatočnú atmosféru jednoducho 
pomocou krásneho obrusu. 140 x 37 cm

16,30 €
K-35-00200

Novinka

VIANOČNÁ CHŇAPKA 
S MAGNETOM KÁRO
Chňapka je neoddeliteľnou súčasťou 
každého vianočného pečenia. Vnútorná 
strana z netkanej bavlny dobre izoluje od 
vysokých teplôt.

6,10 €
K-35-00201

Novinka

DÁMSKE PAPUČE KÁRO 
ČERVENÁ
Nalaďte sa na vianočnú atmosféru 
v hrejivých papučiach s ovčou vlnou.

16,30 €
K-15-000422

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

98



Novinka

DREVENÉ VAREŠKY 
A OBRACAČKA
Ručne zdobenou vareškou potešíte 
seba, alebo svojich blízkych nielen pri 
vianočných prípravách. 30 cm.

6,50 € 
K-30-00500

Novinka

VIANOČNÉ 
VYKRAJOVAČKY
Aj pri pečení vianočných 
koláčikov môžete zažiť 
kopu zábavy vďaka novým 
vianočným vykrajovačkám. 
Cena je za 1 ks.

1,20 € 
K-40-000017

Novinka

FORMA NA PRACNE
Upečte si obľúbené vianočné pracne 
vďaka 12 kusom formičiek.

4,85 € 
K-40-000020

Novinka

SÚPRAVA VIANOČNÝCH 
DREVENÝCH OZDÔB
Prírodné drevené ozdoby sú ručne 
vyrobené z brezy a napustené ľanovým 
olejom, aby dlhšie vydržali ako nové.
Sada 5 ks.

12,20 € 
K-7-00040

VIANOČNÉ SVIEČKY
Vytvorte si vianočnú atmosféru vďaka 
sviečkam, ktoré horia až 40 hodín. 
Vyberiete si zlatohnedú s potlačou 
Betlehema podľa ručnej kresby? Alebo 
bielu sviečku s ručne škrabaným povrchom 
s motívom borovicových šišiek?
6 x 10 cm.

10,55 €
K-36-00020-60

s motívom borovicových šišiek?

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Katka
odporúčaNovinka

TV PAPUČE
Mäkučké papuče ochránia od studenej podlahy.
Veľ. 35–50.

18,30 €
K-13-02012

Nová farba

KOŽENÉ PAPUČE NA KLINE
Vďaka elegantnému vzhľadu sú vhodné aj ako 
prezutie do zamestnania. Veľ. 36–41.

od 16,30 €
K-13-00022

Novinka

MENČESTROVÉ PAPUČE
Celoročné domáce obutie z pevného textilu.
Dámske: Veľ. 36–42. Pánske: Veľ. 41–46.

14,25 €
K-15-000420  ...... dámske: hnedá, žltá 
K-14-00097  ........ pánske: sivá, zelená

OBUV NA DOM A

Teplo do každej 
domácnosti

   100 % 

KOŽENÉ PAPUČE
Pevné zimné papuče z hovädzej 
kože a ovčej vlny.
Dámske: veľ. 36–44.
Pánske: veľ. 41–50.

16,30 €
K-13-00006......... dámske, svetlé
K-13-00014 ......... pánske, tmavé

zvýšená 
päta

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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PAPUČE RICHARD
Elegantné papuče s vlneným zateplením.
Veľ. 41–47.

32,60 €
K-13-00077

PAPUČE MÁRIA
Obľúbené kožené dámske 
papuče s ovčou vlnou.
Veľ. 36–42.

40,75 €
K-13-00352

Obľúbené

PAPUČE TOMÁŠ
Kožené pánske papuče 
s ovčou vlnou.
Veľ. 41–48.

40,75 €
K-13-00353

DÁMSKE A PÁNSKE PARDÁLY
Klasické kožené papuče s ovčou vlnou, 
v prevedení pre dámy aj pánov.
Dámske s vlneným lemom: veľ. 36–42.
Pánske: veľ. 41–47.

16,30 €
K-13-00008......... dámske
K-13-00016 ......... pánske

PAPUČE KAPUČÍNO
Mäkučké papuče z ovčej vlny 
s pevnou podošvou. Veľ. 35–46.

20,35 €
K-13-00999

    93 %  

PAPUČE S OVČOU VLNOU 
VELUR 
Príjemne mäkký materiál na dotyk spolu
s prírodnou ovčou vlnou Merino sú ako 
balzam pre vaše nohy. Veľkosť 35-46.

18,30 €
K-13-00602

PAPUČE NA KLINE
Vyvýšená päta zvyšuje 
pohodlie pri chôdzi. 
Veľ. 36–42.

20,35 €
K-14-00996

Babka Lydka
odporúča

V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Zápachu v obuvi 
sa zbavíte 

jednoducho
Stačí si vybrať obuv s prírodným 

materiálom, v ktorom nevzniká zápach. 

Napríklad ako ovčia vlna.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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PÁNSKE CELOROČNÉ 
PAPUČE
Jednoduché domáce papuče pre pánov.
Veľ. 41–46.

16,30 €
K-15-000363

    95 %  

PAPUČE JOZEF
Elegantné kožené papuče s hrejivou ovčou vlnou.
Veľ. 40–46.

14,25 €
K-13-00012

    100 %  

FILCOVÉ PAPUČE 
MICHAELA
Ľahučké a priedušné dámske papuče.
Veľ. 35–42.

36,70 €
K-15-001211

PÁNSKE FILCOVÉ PAPUČE 
Nadčasové domáce obutie 
z ovčej vlny pre chlapcov aj pánov 
každého veku.
Veľ. 41–47.

16,30 €
K-15-001004

   100 % 

FILCOVÉ PAPUČE MICHAL
Pánske papuče z prírodných materiálov.
Veľ.40–47. 

36,70 €
K-15-001210

VLNENÉ PAPUČE
Mäkučké obutie čisto len z ovčej vlny.
Prírodná: veľ. 36–45. 
Tmavě sivá: veľ. 34–47.
Hnedá: veľ. 36–47.

od 20,35 €
K-13-00017

    100 %  

PAPUČE ERIK 
Výnimočne mäkké papuče z jemnej 
ovčej kože a vlny.
Veľ. 41–46.

48,90 €
K-14-00754

Eugen 
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Nová farba

FILCOVÉ TV PAPUČE SILVIA A ADAM
Pohodlné papuče z vlneného filcu s mäkkou podošvou.
Silvie, veľ. 36–42.
Adam, veľ. 41–46.

44,85 €
K-15-00510 ......... Silvie: červené, béžové
K-15-00507 ......... Adam: modré, béžové

    96 %  

KOŽENÉ SALAŠKY
Zateplené kožené papuče s ovčou 
vlnou pre dámy aj pánov. Veľ. 36–46.

24,45 €
K-15-00611

FILCOVÉ PAPUČE MAČIČKA
Ľahké filcové papuče s ovčou vlnou na každý 
deň. Veľ. 36–42.

16,30 €
K-15-001001

PAPUČE DANIELA
Uzavreté papuče s jemnou ovčou vlnou, ktoré 
sa prispôsobia tvaru vašej nohy. Veľ. 36–42.

48,90 €
K-14-00753

VLNENÉ BALERÍNY
Ľahká vlnená obuv 
s podošvou z mäkkej kože.
Veľ. 35–46.

16,30 €
K-13-00808

PAPUČE KOMFORT
Dámske papuče s ovčou vlnou.
Dámske: béžové, veľ. 36–42.
Pánske: kárové, veľ. 41–46.

od 16,30 €
K-14-00090......... dámske 20,35 €
K-14-00091 ......... pánske 16,30 €

    99 %  

TV PAPUČE
Zabalia studené nohy do ovčej vlny pri sledovaní 
televízie alebo práci na počítači. Veľ. 35–46.

od 16,30 €
 K-14-00010

Novinka

TV PAPUČE NA SUCHÝ ZIPS
Vhodné aj pre veľmi široké chodidlá 
a vysoký priehlavok.
Veľ. S–M, L–XL.

36,70 €
K-13-000550 

Katka
odporúča

VLNENÉ BALERÍNYVLNENÉ BALERÍNY

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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    98 % 

VYSOKÉ PAPUČE
Ovčia vlna zahreje od prstov až po členky 
a vysoký strih papúč ochráni pred zimou 
a prievanom. Veľ. 35–46.

32,60 €
K-13-00990 

ČLENKOVÉ PAPUČE NA ZIPS
Teplé členkové papuče s vlnou s ľahkým 
obúvaním vďaka bočnému zipsu. Veľ. 36–46.

24,45 €
K-14-00008

PAPUČE OĽGA A OLDO
Členkové papuče s ovčou vlnou 
a pevnou podošvou pre dámy aj pánov.
Dámske červené: veľ. 36–42.
Pánske modré: veľ. 41–46.

28,50 €
K-14-02000 ......... Oľga - dámske
K-14-02001 ......... Oldo - pánske 

    100 %  

PAPUČE NA SUCHÝ ZIPS
Členkové papuče s ovčou vlnou aj pre 
vysoký priehlavok.
Dámske červené: veľ. 36–42.
Pánske čierne: veľ. 41 - 46.

28,50 €
K-14-00093 ......... dámske
K-14-00092......... pánske

    96 %  

PROTIŠMYKOVÉ PAPUČE
Hodia sa aj pre široké chodidlá.
Dámske červené: veľ. 36–42.
Pánske modré: veľ. 41-46.

28,50 €
K-14-00095 ......... dámske
K-14-00094 ......... pánske

    100 %  

FILCOVÉ PAPUČE NIKOLA 
A NIKOLAS
Poddajné papuče z mäkkého vlneného filcu.
Nikola červené: veľ. 36–42.
Nikolas modré: veľ. 41–46.

48,90 €
K-15-00502 ......... Nikol - dámske
K-15-00503 ......... Nikolas - pánske

PAPUČE ANDY
Mäkké, hebké papuče z ovčej kože 
a vlny. Veľ. 36–46.

48,90 €
K-14-00750

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Novinka

ČLENKOVÉ TOPÁNKY MARIKA
Dámska obuv so zipsom, ideálna na jeseň 
a jar. Veľ. 36–42.

81,55 €
K-15-00701

Novinka

ČLENKOVÉ TOPÁNKY S VLNENÝM 
FILCOM BLANKA
Kožené poltopánky vhodné na jeseň, jar aj miernu zimu. 
Veľ. 36–42.

48,90 €
K-15-00553

Novinka

KOŽENÉ ZIMNÉ TOPÁNKY MAGDA
Vysoké zimné topánky s ovčou vlnou vo vnútri.
Veľ. 36–42.

118,25 €
K-15-00702

Novinka

ČLENKOVÉ TOPÁNKY S OVČOU 
VLNOU BERTA
Kožená zimná dámska obuv s ovčou vlnou.
Veľ. 36–42.

55,05 €
K-15-00554

    95 %  

ZIMNÉ TOPÁNKY BÁRA
Pružná gumička na hornom okraji uľahčuje 
obúvanie. Ovčia vlna zahreje od špičiek 
prstov až po členky.
Veľ. 36–42.

40,75 €
K-15-00551

Katka
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

VONK A JŠIA OBUV

Doprajte 
si teplo na 
každom kroku

2322



ZIMNÉ TOPÁNKY ADELA
Vlnené zateplenie zahreje a zapínanie na zips 
dovoľuje topánku široko otvoriť a ľahko obuť.
Veľ. 36–42.

40,75 €
K-15-00500

    98 %  

ZIMNÉ TOPÁNKY LUCIA
Hebká ovčia vlna zahreje a ochráni aj členky. 
Veľ. 36–42.

40,75 €  
K-15-00501

Novinka

PREŠÍVANÉ SNEHULE
Nepremokavá zimná obuv s vlneným 
zateplením. Veľ. 36–42.

57,05 €
K-14-00552

   95 % 

VÁLENKY S OVČOU 
VLNOU
Pohodlná, široká obuv vhodná na 
nosenie od jesene až do jari.
Veľ. 36–42.

40,75 €
K-14-000551

Novinka

KOŽENÉ TOPÁNKY BOHDANA
Členkové topánky so zateplením z vlneného filcu vhodné 
na jesenné a miernejšie zimné dni.

48,90 €
K-15-00550

Novinka

SNEHULE NA ZIPS
Nepremokavé snehule s ovčou vlnou 
a ľahkým zapínaním na zips. Veľ. 36–42.

57,05 €
K-14-000554

POLTOPÁNKY DAGMAR
Kožené poltopánky so zapínaním na 
suchý zips. Veľ. 35–42.

71,35 €
K-15-001206

Babka Lydka
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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SEMIŠOVÉ TENISKY PRESTIGE
Elegantná vychádzková obuv z jemnej 
brúsenej kože. Veľ. 37–46.

61,15 €
K-15-002006

ZIMNÁ KOŽENÁ 
OBUV PRESTIGE
Zateplené zimné tenisky 
s vysokou podošvou. Veľ. 36–46.

73,40 €
K-15-002005

HUŇATÉ PRESTIŽKY VLNKA 
Limitovaná edícia Prestižiek s ovčou vlnou 
dostupná iba v Ovečkárni. Veľ. 37–47.

101,95 €
K-15-002101

Pomocník
DREVENÝ VYZUVÁK 
TOPÁNOK
Ľahké vyzúvanie obuvi bez 
potreby zohýnať sa alebo sa 
skláňať.

12,20 €
K-27-00056

Pomocník
DREVENÁ LYŽICA
Uľahčí obúvanie každej uzatvorenej 
obuvi v sede aj postojačky.
2 veľkosti: 55 a 65 cm.

od 8,10 €
K-27-00055

VLOŽKY DO 
TOPÁNOK S OVČOU 
VLNOU
Premenia každé topánky 
na zimnú obuv. Veľkosť 
vložiek si ľahko upravíte 
zastrihnutím presne podľa 
svojich potrieb.
Veľ. 36–48.

3,65 €
K-1-00007

KOŽENÉ VLOŽKY DO TOPÁNOK 
S OVČOU VLNOU
Mäkké a hrejivé vložky, ktoré premenia každú 
topánku na teplú zimnú obuv. Veľ. 36–48.

10,15 €
K-1-01000

    96 %  

Nový vzor

KAPCE Z OVČEJ VLNY
Nejoblíbenější zimné obuv z Ovečkárny, nově 
doplněná i o model s folklórním motivem.
Dámske čierne, folklórní, veľ. 36–43.
Dámske červené, veľ. 37–42.
Pánske čierne, nízké, veľ. 41–48.
Pánske modré, nízké, veľ. 41–46.

28,50 €
K-14-00005......... dámske
K-14-00004......... pánske

ČLENKOVÉ TOPÁNKY MARCELA
Vyvýšená kožená obuv chráni pred 
chladom tiež členky. Veľ. 35–42.

77,45 €
K-15-001202

V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Chýbajúcu 
impregnáciu nahradíte 

aj z domácich zásob
Ak vám doma chýba impregnácia na koženú obuv, 

môžete siahnuť aj po bežných zásobách v domácnosti. 

Zimnú obuv pred nepriaznivými podmienkami dobre 

ochráni aj vazelína, včelí vosk alebo masť.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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V I A N O Č N Ý T I P

Hostina pre 
zvieratká
Mráz nám začal maľovať na okná 
a príroda sa pomaly ukladá na zimný 
spánok. Tiež ste ako deti chodievali 
v tomto období do lesa kŕmiť zvieratká?

Pripomeňte si tieto kúzelné chvíle a vyberte sa s rodinou 

počas vianočných sviatkov na prechádzku zimnou krajinou. 

Určite po ceste nájdete krmelec, kde budete môcť obdarovať 

zvieratá štedrou nádielkou. Nezabudnite sa však dobre 

obliecť, nech vás na každom kroku sprevádza teplo.

Kŕmenie zvierat je jednou zo zimných tradícií, ktorá je 

aj u nás v Ovečkárni stále veľmi obľúbená. Nielenže si 

zachováte pohyb aj počas sviatkov, ale tiež pomôžete 

prírode v jej najkrušnejšom období.

Základom každého krmelca býva seno, ktoré do neho 

väčšinou nosia poľovníci. Ak chceme divej zveri dopriať 

naozajstnú lahôdku, najviac ich potešia 

jablká, hrušky, mrkva, kŕmna repa alebo 

jarabiny. Zvieratá ďalej milujú orechy, 

žalude, bukvice, šišky, všetky možné 

druhy semienok, kukuricu a aj gaštany. 

Mnoho rokov majú ľudia vo zvyku dopĺňať 

do krmelcov tiež pečivo. Pečivo by sme 

však zvieratkám mali nosiť až vtedy, keď 

mrzne a neočakáva sa odmäk, aby pečivo 

nesplesnivelo alebo nenavlhlo.

Ak sa rozhodnete zvieratkám nadeliť akúkoľvek dobrotu, 

vaša štedrosť im určite pomôže prečkať zimu až do jari. 

Pamätajte ale prosím, že všetko krmivo musí byť buď čerstvé 

alebo sušené, aby sa pôvodne dobrý úmysel nepremenil na 

hrozivý výsledok.

Pri chystaní takej lesnej hostiny všeobecne 
platí pravidlo, aby sme zvieratám nedávali 
niečo, čo by sme sami nechceli jesť.

V chladnom zimnom počasí naozaj nie je vhodné zahrávať 

sa s prechladnutím, myslite preto na teplé oblečenie. Nové 

huňaté kúsky, ktoré vás na prechádzkach aj doma zahrejú, si 

môžete vybrať na stránkach tohto katalógu.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace
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5% sleva 
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na vrátenie tovaru
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od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Novinka
ZAVINOVACÍ VLNENÝ KABÁT
Dvojfarebný vlnený kabát vás spoľahlivo 
zahreje po celú zimu, a navyše v ňom budete 
aj skvelo vyzerať. Veľ. XS–S, M–L, XL–XXL.

150,90 €
K-6-02001

Novinka
VLNENÝ SVETER VLNKA S08
Sveter z jemnej ovčej priadze vhodný pre 
dámy aj pánov. Veľ. XS–XXL.

126,40 €
K-5-51010

Novinka
PÁNSKY VLNENÝ SVETER VLNKA S09
Vlnený pulóver s ozdobným rebrovaním na krku 
a rukávoch. Veľ. S–XXL.

89,70 €
K-5-51016 

Novinka

VLNENÉ PONČO
Jemná ovčia vlna v podobe ponča zahreje 
doma aj na cestách. Veľ. uni.

126,40 €
K-5-51006

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

OBLEČ E NIE

Zababušte sa 
od hlavy až 
po päty

3130



VLNENÁ VESTA S KAPUCŇOU
Kapucňa tejto vlnenej vesty ochráni hlavu pred 
chladom a uši pred nepríjemným vetrom. 
Veľ. S–5XL.

40,75 €
K-6-00912

    100 %  

VLNENÁ VESTA S GOMBÍKMI
Jednoduché zapínanie na gombíky a praktické 
vrecká tejto vlnenej vesty prídu vhod.
Veľ. S–5XL.

40,75 €
K-6-00995

Novinka
DÁMSKY VLNENÝ SVETER VLNKA S07
Dlhý sveter na zapínanie z hebučkej ovčej vlny.
Veľ. S–XXL.

126,40 €
K-5-51004 

    92 %  

VLNENÁ MIKINA 2V1
Rukávy a kapucňa sú odopínacie, takže z mikiny 
môžete ľahko urobiť vestu. Veľ. S–4XL.

77,45 €
K-7-00015

    98 %  

VLNENÁ VESTA S GOLIEROM
Golier zaručí príjemné teplo ovčej vlny v oblasti šije, 
preto sa nemusíte obávať boľavého, stuhnutého krku.
Veľ. S–5XL.

36,70 €
K-6-00014

Novinka
DÁMSKY VLNENÝ SVETER VLNKA S02
Sveter s kapucňou z ovčej vlny v jemnom farebnom tóne. 
Veľ. S–M, L–XL.

122,35 €
K-5-51200

Novinka
PÁNSKY VLNENÝ SVETER S11
Vysoký ohŕňací golier zahreje aj v najväčšej 
zime. Veľ. S–XXL.

126,40 €
K-5-51032

Novinka
DÁMSKY VLNENÝ SVETER VLNKA S04
Elegantný sveter so zapínaním na gombíky.
Veľ. S–XXL.

110,10 €
K-5-51002 

Katka
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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PREŠÍVANÁ VESTA Z OVČEJ VLNY
Materiál na vonkajšej strane je odolný proti 
zašpineniu napríklad pri práci v záhrade. Vo vnútri 
vesty hreje jemná ovčia vlna. Veľ. S–5XL.

36,70 €
K-6-00015

ŠPORTOVÁ VLNENÁ VESTA
Pohodlná vlnená vesta na prechádzky, behanie či 
cyklistiku. Veľ. S–4XL.

65,25 €
K-6-00016

VLNENÁ VESTA VELÚR
Hebká, štýlová vesta s ovčou vlnou pre dámy 
aj pánov. Veľ. S–4XL.

61,15 €
K-6-00992

VLNENÁ VESTA
Univerzálna vesta na doma aj do záhrady.
Veľ. S–5XL.

od 28,50 €
K-6-00010

PREDĹŽENÁ VLNENÁ VESTA
Strih tejto vlnenej vesty ochráni citlivú bedrovú 
oblasť aj pri sedení alebo práci v záhradke.
Veľ. S–5XL.

57,05 €
K-6-00993

VLNENÁ MIKINA KLOKANKA
Vysoký golier mikiny z ovčej vlny ochráni pred 
chladom a prievanom. Veľ. S-5XL.

106,05 €
K-6-00994 .......... dámska - prírodná
K-6-00999 .......... pánska - tmavo sivá

Dorotka
odporúča

Eugen 
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

    95 %  

NEPREMOKAVÁ VESTA 
S VLNENOU PODŠÍVKOU
Vesta s podšívkou z ovčej vlny obstojí aj v miernom 
daždi alebo snežení. Veľ. S–5XL.

61,15 €
K-6-00991
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Babka Lydka
odporúča

VLNENÁ 
BARANICA
Teplá zimná baranica 
ochráni aj pred najväčším 
chladom a studeným vetrom.
Veľ. M, XXL.

40,75 €
K-3-00992

VLNENÁ UŠIANKA SO ŠILTOM
Zimná čiapka s klapkami na uši a šiltom, ktorý 
chráni pred slnkom, dažďom aj snehom.
Veľ. M, L. 

40,75 €
K-3-00990

    100 %  

ČIAPKA VLNKA V03
Teplá čiapka z ovčej vlny 
s fleecovou podšívkou.

20,35 €
K-3-80011

    100 %  

ČIAPKA VLNKA V02
Univerzálna čiapka vhodná na 
každú príležitosť.

28,50 €
K-3-80013

    100 %  

ČIAPKA VLNKA V01
Dámska čiapka s podšívkou 
z fleecu a ozdobným 
brmbolcom.

24,45 €
K-3-80012

Novinka
ČIAPKA VLNKA V21
Jednoduchá vlnená čiapka do 
mesta aj na šport.

30,55 €
K-3-90000

Novinka
ČIAPKA VLNKA V10
Klasickú čiapku z ovčej vlny si obľúbia dámy aj páni.

20,35 €
K-3-80018

Novinka
ČIAPKA VLNKA V08
Čiapka z vlneného úpletu so širokým 
lemom a hebkým brmbolcom.

20,35 €
K-3-80015

Novinka

ČIAPKA VLNKA V23
Ohrnovacia čiapka s ovčou 
vlnou s brmbolcom.

30,55 €
K-3-90004

Novinka
ČIAPKA 
VLNKA V13
Zimná čiapka s tradičným 
nórskym vzorom.

20,35 €
K-3-80126

V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Vďaka vlnenému 
oblečeniu už 

neprechladnete
Vlna pomáha udržať stabilnú teplotu 

tela aj v zimnom období. A v prípade 

potenia dobre odvádza vlhkosť 

a odoláva zápachu.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Novinka

NÁKRČNÍK 
VLNKA N01
Hrejivý nákrčník z vlny sa 
hodí ku kabátu aj športovej 
bunde.

22,40 €
K-4-0106

Novinka

NÁKRČNÍK 
VLNKA N02

44,85 €
K-4-0105

Novinka

ŠÁL VLNKA B03
Šál s nórskym vzorom je 
vhodný pre dámy aj pánov.

28,50 €
K-4-0103

Novinka

ŠÁL VLNKA B01
Jednofarebný šál sa hodí do 
každého zimného šatníka.

34,65 €
K-4-0101

Novinka

RUKAVICE 
VLNKA R02
Ovčia vlna chráni ruky pred 
chladom a hreje, aj keď je 
mokrá. Veľ. S, M, L.

28,50 €
K-4-10005

Novinka

PLETENÉ PALČIAKY P01
Hebké a hrejivé palčiaky sú 
z jemného vlneného úpletu.
Veľ. S, M, L.

28,50 €
K-4-00016

    100 %  

PALČIAKY VELÚR
Hebké rukavice z velúru 
a vo vnútri s ovčou vlnou 
v univerzálnej veľkosti.
11 × 20 cm.

20,35 €
K-4-00500

VLNENÉ PALČIAKY
Hrejivé palčiaky vo veľkostiach pre 
celú rodinu. Veľikost:
Dámske, pánske, detské.

18,30 €
K-4-00026

ČELENKA Z OVČEJ 
VLNY
Merino vlnená čelenka je 
ideálna ochrana uší pred 
chladným počasím na jeseň 
či na jar. Veľ. M, XXL.

16,30 €
K-3-00994

Novinka

ČELENKA C01
Čelenka z vlneného úpletu 
zahreje od jesene do jari.

28,50 €
K-3-90001

Novinka

ČELENKA C02
Elegantná dámska 
čelenka z jemnej ovčej 
vlny.

16,30 €
K-3-90002

Katka
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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1. 

4. 

C E S TO

100 g práškového cukru
30 g čerstvého droždia
600 g polohrubej múky
250 ml teplého mlieka
3 vajcia (z toho 2 bielky na potretie)
125 g masla

 D O C E S TA

1 hrsť mandlí
1 hrsť hrozienok, namočených v rume
1 hrsť kandizovanej citrusovej kôry

N A P O S Y PA N I E

2 lyžice mandľových lupienkov
práškový cukor

Bééézvadný fotopostup a ďalšie tipy 
k receptu nájdete v blogu Ovečkárne

bit.ly/tradicna-vianocka

Dopis Ježiškovi
27. 11. 2022

Vytvorte si počas prvej adventnej nedele v rodine 
tradíciu, na ktorú sa budete tešiť každý rok. Sadnite si 
spoločne večer k stolu a pri zapálení prvej adventnej 
sviečky napíšte ručne písaný list Ježiškovi, ktorý vložíte 
za okno. Uvidíte, že túto tradíciu si obľúbite a možno vám 
tiež uľahčí vyberanie tých pravých darčekov.

2. 
Voňajúci veniec
4. 12. 2022

Čo keby ste si tento rok vyrobili vianočný veniec, 
ktorý vám prevonia celý dom? Kúpte si prútený 
alebo polystyrénový základ venca, v lese 
nazbierajte drobné ihličnaté vetvičky so šiškami 
a spolu so sušeným pomarančom, celou škoricou 
a napríklad aj voňavým perníčkom vytvorte 
jedinečný veniec na váš sviatočný stôl.

Vianočná pohľadnica
18. 12. 2022

Pošlite svojim blízkym a priateľom ručne napísané 
vianočné prianie. Verte, že ich touto maličkosťou 
potešíte, a to hlavne v období predvianočného 
zhonu, pretože pohľadnice v dnešných časoch 
posiela už veľmi málo ľudí.

3. 
Tradičná vianočka
11. 12. 2022

Upečte si vianočku pre šťastie podľa nášho 
tradičného receptu. Vedeli ste, že tradične 
sa pletie z deviatich prameňov? Spodné 
štyri symbolizujú oheň, vodu, zem a vzduch, 
prostredné rozum, cit a vôľu a vrchné dva 
zastupujú lásku a poznanie.

Tradície sú jedinečné rodinné 
rituály s nostalgiou, ktoré si 
vytvoríte spoločne.

z deviatich prameňov

P O S T U P

1. Droždie s lyžicou cukru rozmiešame na kašu. Pridáme 2 lyžice 
múky, 60 ml teplého mlieka (cca 35 °C) a necháme vzísť 
kvások (cca 10 minút). 

2. Zmiešame zvyšnú múku, mlieko, cukor, 1 celé vajce a 2 žĺtky, 
vmiešame kvások a až úplne nakoniec maslo. Hnetieme 
10 minút ručne alebo v robote, až kým vznikne hladké, 
nelepivé cesto.

3. Cesto prikryjeme utierkou a necháme v teple kysnúť zhruba 
¾ hodiny. Potom do cesta zapracujeme nasekané mandle, 
kandizovanú citrusovú kôru a hrozienka napučané v rume, 
prikryjeme a necháme opäť kysnúť ďalších 45 minút.

4. Cesto rozdelíme na 9 rovnako veľkých bochníčkov, pre 
presnosť môžeme použiť váhu, a necháme ešte chvíľu kysnúť. 
Vianočka bude mať 3 poschodia – z 4, 3 a 2 prameňov. 
4 pramene spojíme a pletieme vždy zľava – prehodiť, 
podhodiť, prehodiť. Na konci pramene spojíme a dáme na 
plech vyložený papierom na pečenie. Hranou dlane sploštíme 
stred a potrieme bielkami. Potom pletieme z 3 prameňov – 
krajné pramene kladieme vždy do stredu, opäť sploštíme 
a potrieme bielkami. Zo zvyšných 2 prameňov urobíme dlhší 
vrkoč a konce zastrčíme pod vianočku. Celú vianočku potrieme 
bielkami, posypeme mandľami, upevníme špajľami a necháme 
ešte chvíľu kysnúť.

5. Vianočku pečieme 10 minút v rúre vyhriatej na 200 °C, 
a potom 30 minút na 160 °C do zlatista. Po vychladnutí 
posypeme práškovým cukrom.

T I P  N A P E Č E N I E

Tradičná 
vianočka

T R A D Í C I E

Adventná 
nedeľa

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Novinka

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLIENKY  
FOLKLÓR
Vlnené ponožky so vzorom tradičného 
folklóru. Podkolienky oceníte pod 
nohavice na bežné nosenie aj do 
športovej obuvi, lyžiarok a traktoriek. 
Veľ. 35–42.

od 12,20 €
K-1-04205 ........... ponožky 12,20 €
K-1-04206 ........... podkolienky 16,30 €

Novinka

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLIENKY OVČIA PARTIA
Rozveseľte svoj deň stádom ovečiek a doprajte si 
pohodlie ovčej vlny. Veľ. 35–48.

od 11,40 €
K-1-00305 ............. ponožky 11,40 €
K-1-04207 ............. podkolienky 16,30 €

TRADIČNÉ PONOŽKY 
MERINO
Klasický vzor pletených ponožiek 
v modernom vlnenom poňatí.
Veľ. 35–48.

12,20 €
K-1-00304

    94 %  

MERINO PONOŽKY 
BESKYDY
Ponožky s vystuženou pätou 
a špičkou pre väčšiu odolnosť 
proti predretiu.
Veľ. 35–48.

12,20 €
K-1-00301

Katka
odporúča

V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Studené nohy 
prehreje aj koreň 

zázvoru
Poradiť si so studenými nohami môžete zvonka, ale 

aj zvnútra napríklad pridaním zázvoru do čaju, ktorý 

podporuje krvný obeh a príjemne prehreje telo.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

PONOŽK Y

Nohy ako 
v (ba)vlnke

4342



    95 %  

MERINO PODKOLIENKY SO 
ZDRAVOTNÝM LEMOM
Skvelá kombinácia teplej ovčej vlny a pohodlia 
vďaka voľnému lemu. 3 páry. Veľ. 35–50.

28,50 €
K-1-00015

široký horný lem je 
veľmi jemný

    100 %  

SIBÍRSKE MERINO PONOŽKY
Teplučké ponožky na doma aj na zimné 
športy. 2 páry. Veľ. 35–50.

18,30 €
K-1-000937

    97 %  

MERINO PONOŽKY SO 
ZDRAVOTNÝM LEMOM
Voľný lem týchto ponožiek je ideálny, 
keď máte problémy s prekrvovaním 
končatín. 3 páry. Veľ. 35–50.

18,30 €
K-1-00016

MERINO PONOŽKY OBLÁČIK
Rozkvitnutá lúka, pasúce sa ovečky a modré 
nebo vnesú teplo do chladných dní rovnako ako 
ovčia vlna, ktorá má skvelé tepelné vlastnosti 
a udržuje chodidlá v suchu. Veľ. 35–45.

11,40 €
K-1-000707

    99 %  

MERINO PONOŽKY VLOČKA
Vysoké vlnené ponožky do zimných topánok 
aj domácich papúč.
Veľ. 35–48.

12,20 €
K-1-00303

MERINO PONOŽKY 
JELEŇ A SOB
Vlnené ponožky s tradičným 
zimným vzorom sú skvelé ako 
vianočný darček. Veľ. 35–50.

8,10 €
K-1-00206 ........... jeleň, sivá 
K-1-00207 ........... sob, hnedá

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Pomocník
OBUVÁK A VYZUVÁK 
PONOŽIEK
Uľahčí vám každodenný život a prinavráti 
vám sebestačnosť pri obliekaní.

12,20 €
K-27-00005

    100 %  

PRACOVNÉ 
PONOŽKY 
MERINO
Vystužená päta a špička 
zaručujú vysokú odolnosť 
pre dlhé nosenie 
v pracovnej obuvi.
2 páry. Veľ. 35–50.

12,20 €
K-1-00018

ŠPORTOVÉ PONOŽKY MERINO
Pre dni plné aktivít, v lete aj v zime. 
2 páry. Veľ. 35–50.

18,30 €
K-1-00017 ........... béžová
K-1-001135 ......... mix

    99 %  

LOVECKÉ PONOŽKY MERINO
Teplé vlnené ponožky do najväčšej zimy.
2 páry. Veľ. 35–50.

16,30 €
K-1-000935

špeciálne šitie, aby 
sa ponožka v obuvi 

nehýbala

Ovečky už kvôli 
spánku počítať nemusíte
Pošlite nám odhad, koľko ovečiek je na pastve, na e-mail sutaz@oveckaren.sk a zapojte sa 
do súťaže o anatomický vankúš s vlnou Merino, vďaka ktorému už nemusíte počítať ovečky.
Výhercovia budú vyžrebovaní 30. 2. 2023.

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia46 47



    100 %  

TRADIČNÁ VLNENÁ 
PRIKRÝVKA
Klasická prikrývka s najvyššou gramážou 
vlnenej výplne.
Letné, zimné:
135 × 200, 135 × 220, 220 × 200 cm.
Celoročné: 135 × 200, 135 × 220 cm.
Detská: 95 × 135 cm.

od 77,45 €
K-9-00001 ........... Letné
K-9-00028 ........... celoročné
K-9-00007 .......... zimné
K-9-00014 ........... detská

PRÉMIOVÝ VLNENÝ 
VANKÚŠ
Pohodlné spanie vďaka najjemnejšej 
Merino vlne a hebkému bavlnenému 
poťahu.
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 61,15 €
K-10-00500

ZÁKLADNÁ VLNENÁ 
PRIKRÝVKA
Ľahučká prikrývka kombinujúca najlepšie 
vlastnosti ovčej vlny a umelých vlákien.
Letné, celoročné, zimné:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Detská: 95 × 135 cm.

od 48,90 €
K-9-00100 ........... letné
K-9-00102  .......... celoročné
K-9-00101 ........... zimné
K-9-00103  .......... detská

TRADIČNÝ VLNENÝ 
VANKÚŠ
Klasický vankúš s kombináciou vlny 
a dutého vlákna. 
40 × 40 cm, 90 × 70 cm.
Detský: 70 × 45 cm.

od 14,65 €
K-10-00029

    100 %  

PRÉMIOVÁ VLNENÁ 
PRIKRÝVKA
Tenká, ľahká, napriek tomu však hrejivá 
prikrývka pre deti aj dospelých.
Letné, celoročné, zimné:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Detská: 95 × 135 cm.

od 108,05 €
K-9-00500  .......... Letné
K-9-00501 ........... celoročné
K-9-00504  .......... zimné
K-9-00505  .......... detská

ZÁKLADNÝ VLNENÝ 
VANKÚŠ
Vlna je rozprestretá na vnútornej 
strane poťahu, preto je jej efekt 
rovnomerný po celom vankúši.
55 × 35, 90 × 70 cm. 

od 40,75 €
K-10-00100

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

LÔŽKOVINY 

Doprajte si 
pokojný spánok

ZÁKLADNÁ VLNENÁ 
PRIKRÝVKA
Ľahučká prikrývka kombinujúca najlepšie 
vlastnosti ovčej vlny a umelých vlákien.
Letné, celoročné, zimné:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Detská: 95 × 135 cm.

od 48,90 €
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    100 %  

VANKÚŠ S OVČOU 
VLNOU VLNKA
Vankúš s poťahom s ovčou vlnou na 
jednej strane a bavlnou na druhej.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 40,75 €
K-10-00017

Zimné
prikrývky keď sú noci chladnejšie

Letné
prikrývky, pod ktorými sa v lete nespotíte

Celoročné
prikrývky pre pohodlný spánok po celý rok

Ako si správne vybrať 
prikrývku?
Nerobte si z výberu prikrývok ťažkú hlavu. Riaďte 
sa naším jednoduchým sprievodcom a vyberte si 
svoju ideálnu prikrývku v dvoch krokoch.

1. Kategória
Najskôr si vyberte, akú kvalitu by mala mať vaša prikrývka.

2. Obdobie
Potom si vyberte, kedy chcete prikrývku využívať.

Tradičné
poriadne 
prikrývky 
z ovčej vlny 

Základné
najdostupnejšie 
vlnené 
prikrývky

Výplň
100 % ovčia vlna
Poťah 
45 % bavlna
55 % polyester
Hmotnosť 
od 550 g

Výplň
100 % ovčia vlna
Poťah 
100 % bavlna
Hmotnosť 
od 2 000 g

Prémiové 
najkvalitnejšie 
prikrývky pre 
kvalitný spánok

Výplň
100 % vlna Merino
Poťah 
100 % bavlna
Hmotnosť 
od 1 500 g

Základné

Prémiové 

    100 %  

ORTOPEDICKÝ VANKÚŠ
Pre dobrú podporu ramien a krku pri 
spaní na boku.
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 65,25 €
K-10-00550

ANATOMICKÝ VANKÚŠ
Pre kvalitný odpočinok pri spaní na 
chrbte či na boku.
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 61,15 €
K-10-00514

Novinka

PAMÄŤOVÝ ANATOMICKÝ 
VANKÚŠ 
Pri spaní na chrbte alebo na boku kopíruje 
tvar tela a podporuje krčnú chrbticu a hlavu.
60 × 40, 46 × 30, 50 × 32 cm.

od 14,65 €
K-10-00603

Novinka

PAMÄŤOVÝ VANKÚŠ MOTÝLIK
Špeciálne tvarovaný vankúš vhodný na spanie 
na boku a na bruchu. 54 x 43 cm.

40,75 €
K-10-00605

    100 %  

VANKÚŠ S OVČOU 
VLNOU HNEDÝ
Pevný vankúš s hebkým poťahom 
z ovčej a ťavej vlny.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 40,75 €
K-10-00014

    100 %  

VANKÚŠ S OVČOU 
VLNOU PRÍRODNÝ
Základný prvok vlnených 
lôžkovín sa hodí do spálne, 
obývačky aj na chalupu.
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 36,70 €
K-10-00015

VANKÚŠ S OVČOU 
VLNOU SO VZOROM
Výplň je z dutého vlákna, 
ktoré zaisťuje stabilný tvar 
a nadýchanosť vankúša.
70 × 40 cm.

53,00 €
K-10-00119

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Vlnené prikrývky 
sú jednoduché na 

údržbu
Vlnené prikrývky stačí prevetrať na čerstvom 

vzduchu a prípadné znečistenie utrieť navlhčenou 

handričkou s pridaným lanolínovým mydlom.
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JEDNOVRSTVOVÁ VLNENÁ DEKA
Celoročná deka vhodná na spanie aj na pohovku 
k televízoru. 95 × 135, 135 × 200, 180 × 200, 
220 × 200 cm.

od 40,75 €
K-8-00008

DVOJVRSTVOVÁ VLNENÁ DEKA
Teplá deka s prímesou ťavej vlny, vďaka ktorej má 
deka prírodne hnedú farbu.
95 × 135 (s podšívkou), 135 × 200, 180 × 200, 
220 × 200 cm.

od 57,05 €
K-8-00015

Babka Lydka
odporúča

VLNENÉ PRESTIERADLO 
HNEDÉ
Prestieradlo z ovčej a ťavej vlny je 
príjemné a hebké na dotyk.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200 cm.

od 81,55 €
K-12-00111

VLNENÉ PRESTIERADLO 
S PODŠÍVKOU HNEDÉ
V zime môžete spať na vlnenej strane 
prestieradla a na leto si ho otočíte 
bavlnenou stranou nahor. 90 × 200, 
135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

od 93,80 €
K-12-00011

    100 %  

VLNENÉ PRESTIERADLO 
PRÍRODNÉ
Vlnené prestieradlo zahreje a zároveň chráni 
matrac.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

od 61,15 €
K-12-00115

VLNENÉ PRESTIERADLO S PODŠÍVKOU
Vďaka bavlnenej podšívke môžete prestieradlo používať 
obojstranne.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

od 73,40 €
K-12-00015

BAVLNENÉ NAPÍNACIE 
PRESTIERADLO
Ochrana matraca a ľahká 
údržba vďaka praniu na 40 °C.
80 × 200, 90 × 200, 135 × 200,
160 × 200, 180 × 200 cm.

od 18,75 €
K-12-00800

BAVLNENÉ OBLIEČKY
Chráni lôžkoviny pred 
znečistením, predlžuje ich 
životnosť a uľahčuje údržbu.
Na prikrývku: 135 × 200 cm.
Na vankúš: 90 × 70 cm.

od 24,45 €
K-12-00202

Zľava 10 %   
TRADIČNÁ ZIMNÁ SÚPRAVA
Doprajte si teplo ovčej vlny a vylepšite si 
spánok tradičnými lôžkovinami.
Vankúš: 90 × 70 cm.
Prikrývka: 135 × 200 cm.

157,80 €
157,80 €
K-9-00024

zľava 10 %

VLNENÁ POSTEĽNÁ 
SÚPRAVA PRÍRODNÁ
Súprava vlnených lôžkovín za výhodnú 
cenu poteší a zútulní každý domov.
Vankúš: 70 × 40 cm. Deka: 135 × 200 cm.

95,40 € 
106,00 €
K-9-000101

Babka Lydka
odporúča

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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HNIEZDOČKO
Hniezdočko má na jednej 
strane ovčiu vlnu a na druhej 
bavlnenú podšívku s motívmi 
ovečiek.
95 × 70 cm.

114,20 €
K-11-00008

zips na 
odopnutie vankúša

Zľava 10  %

NOVORODENECKÁ 
SÚPRAVA
Hebké oblečenie pre malé 
bábätká z tej najjemnejšej 
ovčej vlny Merino.

62,25 €
69,20 €
K-4-00029

    97 %

VLNENÉ CAPAČKY
Udržia nôžky bábätiek 
v teple v každom počasí.
Dĺžka stielky: 13,5 cm.

16,30 €
K-14-00014

NOVORODENECKÝ 
SPACÍ VAK
Malé bábätká potrebujú 
hebké, jemné lôžkoviny, 
ktoré ich obklopia teplom 
a pohodlím. 85 × 45 cm.

40,75 €
K-11-00990

Katka
odporúča

    97 %  

CAPAČKY S JAHŇACOU 
KOŽUŠINOU
Prvé topánočky pre novorodencov 
aj deti, ktoré sa začínajú stavať na 
nožičky.
Béžová: 0–6 mes., 6–12 mes.
Sivá: 6–12 mes. 

14,25 €
K-14-00115

NOVORODENECKÉ 
CAPAČKY
Teplé papučky pre najmenších 
členov rodiny.
Dĺžka stielky: 9,5 cm. 

14,25 €
K-14-01015

Zľava 30 %

HNIEZDOČKO 
A VANKÚŠ NA 
DOJČENIE 2V1
Vankúš na dojčenie sa dá 
použiť tiež ako mantinel do 
detskej postieľky. 95 x 65 cm.

85,65 €
122,35 €
K-11-00009

VANKÚŠ NA DOJČENIE
Tvarovaný vankúš uľahčí dojčenie 
mamičke aj bábätku. 133 × 37 cm.

od 77,45 €
K-11-00101 

Novinka

SPACÍ VAK 
VLNKA
Zavinovací spací vak 
objíme bábätko mäkkou, 
jemnou ovčou vlnou.

61,15 €
K-11-10000

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Pre našich 
najmilších
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V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Vďaka zavinovačke 
sa bábätká cítia 

v bezpečí
Zavinovanie bábätiek je starou tradíciou, 

ktorá novorodencom pripomína útulný a hre-

jivý pocit, na ktorý boli zvyknutí ešte pred 

narodením. Pomáha im k pokojnému spánku 

s príjemným pocitom tepla.

Novinka

DETSKÝ VLNENÝ SVETER S15
Sveter z vlneného úpletu so zapínaním na 
gombíky.

69,30 €
K-5-51025

Dorotka
odporúča

DETSKÁ VLNENÁ 
VESTA S GOMBÍKMI
Ovčia vlna chráni pred 
chladom aj prievanom.
Veľ. XS–XL.

28,50 €
K-6-00997Zľava 30 %

ZAVINOVAČKA
Mäkké objatie ovčej vlny, 
ktorá bábätká udrží v teple 
a pohodlí. 107 × 100 cm.

57,10 €
81,55 €
K-11-00102

Nové barvy

FUSAK S OVČOU 
VLNOU
Ochráni pred studeným a vlhkým 
počasím.

93,80 €
K-11-00071

RUKÁVNIK
Zvonku pevný, odolný materiál, 
a vo vnútri hrejivá ovčia vlna.
42 × 22 cm.

24,45 €
K-4-00025

Nové barvy

RUKÁVNIK
Zahreje ruky mamičkám aj oteckom bez 
potreby rukavíc.

24,45 €
K-4-00225

FUSAK S OVČOU 
VLNOU
Materiál na povrchu odolá 
snehu aj ľahkému dažďu.
100 × 50 cm.

73,40 €
K-11-00005

FUSAK S KOŽUŠINOU
Na zimnej prechádzke 
s kočiarikom ochráni bábätko 
pred prechladnutím. 70 × 45 cm. 

73,40 €
K-11-01100

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

kožušina chráni pred vetrom 
a dá sa z fusaku odopnúť
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MERINO PONOŽKY 
OVČIA PARTIČKA
Veselé ovečky budú robiť 
deťom spoločnosť pri každom 
dobrodružstve. Veľ. 25–34.

7,70 €
K-1-04433

MERINO PONOŽKY 
A PODKOLIENKY 
FOLKLÓR
Ponožky aj podkolienky majú okrem 
pekného vzoru tiež voľný lem, aby 
nohu nesťahovali.
Veľ. 25–34.

od 7,70 €
K-1-04200 ........... ponožky 7,70 €
K-1-04201 ........... podkolienky 11,40 €

Novinka

DETSKÁ UŠIANKA 
VLNKA V19
Ochráni celú hlavu 
a predovšetkým uši pred 
zimou a vetrom.

22,40 €
K-3-80027

Novinka

DETSKÁ UŠIANKA 
VLNKA V20

18,30 €
K-3-80029

PALČIAKY 
S KAŠMÍROM
Vlna Merino obohatená 
o kašmír je jemná a veľmi 
dobre udržuje stálu 
teplotu. Sivé: L.
Hnedé, Ružové: M, L.

16,30 €
K-4-00091

DETSKÁ VLNENÁ DEKA
Deka vhodná do kočiarika, ako 
podložka aj prikrývka do postieľky.
95 × 135 cm.

32,60 €
K-8-00500

DETSKÉ VLNENÉ PRESTIERADLO
Vlna v prestieradle pomáha regulovať telesnú teplotu 
a odvádzať vlhkosť. 60 × 120 cm.

od 28,50 €
K-12-00019

MERINO 
PONOŽKY JELEŇ
Teplé vlnené ponožky 
využijú deti po celú zimu.
Veľ. 21–34.

6,10 €
K-1-00208

PALČIAKY MERINO
Jemná vlna Merino 
a bavlnená podšívka 
spoľahlivo zahrejú 
detské ruky.
Veľ. 15 cm a 17 cm.

16,30 €
K-4-00015

Dorotka
odporúča

DETSKÉ PONOŽKY MERINO
Vlnené ponožky udržujú stálu teplotu 
a odvádzajú pot od pokožky.
2 páry. Veľ. 21–34.

11,80 €
K-1-000936

DETSKÁ ČIAPKA 
S BRMBOLCOM
Teplá vlnená čiapka s bavlnenou 
podšívkou a klapkami cez uši.
Veľ. S, M.

28,50 €
K-3-00223

ROZKLADACÍ VANKÚŠ 
OVEČKA
Cez deň plyšová hračka a v noci hebký 
vankúšik na spanie.
Mini 18 × 22 cm, menšia 22 × 27 cm,
stredná 26 × 34 cm, veľká 33 × 45 cm.

od 10,15 €
K-10-00005

11,80 €11,80 €11,80 €

Staňte se členem ovčí rodiny
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se dozvíte jako první
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DETSKÉ TV PAPUČE
Mäkké papuče, ktoré si deti nemusia 
vyzúvať, ani keď sa chcú uvelebiť na 
pohovke. Veľ. 25–34.

16,30 €
K-13-00998

FILCOVÉ TV PAPUČE 
SILVIA A ADAM
Papuče z vlneného filcu 
s protišmykovou podrážkou.
Veľ. 19–26.

28,50 €
K-15-00511 ......... modré
K-15-00508 ......... červené

Novinka

KOŽENÉ PAPUČE ANDY
Ovčia koža sa perfektne prispôsobí detským 
nožičkám a vlna ich zahreje. Veľ. 24–34.

32,60 €
K-14-00751

Novinka

VLNENÉ 
CAPAČKY PSÍK
Papučky z vlneného 
filcu v tvare veselého 
psíka. Veľ. 16–21.

34,65 €
K-15-00514

VLNENÉ PAPUČE OVEČKA
Roztomilé domáce prezuvky, ktoré si deti 
hneď obľúbia.
Veľ. 25–34.

26,50 €
K-13-00992

Novinka

DETSKÉ TV PAPUČE
To najmäkšie detské obutie na doma.
Veľ. 25–34.

14,25 €
K-13-02015

Novinka

KOŽENÉ TENISKY KIKI
Tenisky z pevnej kože na suchý zips sú 
vhodné na nosenie od jari do jesene.
Veľ. 19–28.

46,85 €
K-15-00802

Novinka

ZIMNÉ TOPÁNKY BOBO
Vyvýšené zimné tenisky s vlneným zateplením.
Veľ. 20–28.

79,50 €
K-15-00800 

FILCOVÉ PAPUČE SOVIČKA
Vlnený filc je veľmi ľahký materiál, rovnako ako 
ovčia vlna vo vnútri papúč. Veľ. 25–34.

10,15 €
K-15-001002

DETSKÉ BALERÍNY
Mäkké domáce papuče 
s ovčou vlnou s podošvou 
z brúsenej kože. Veľ. 21–34.

14,25 €
K-13-00600
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odporúča

Dorotka
odporúča
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Krk
Bolestivé ťažkosti hlavy a krčnej chrbtice pomáha zmierniť hrejivý 
nákrčník z ovčej vlny.

Ramená
Pri chronickej bolesti lopatiek, ramenného kĺbu alebo chrbta 
využite náramenník z ovčej vlny.

Kĺby
Proti opuchom kĺbov, reumatickým ťažkostiam alebo pocitu 
slabosti vyskúšajte elastickú ortézu alebo návlek z ovčej vlny.

Ruky
Pri tenisovom lakti, karpálnom tuneli alebo opuchnutých kolenách 
sa spoľahnite na kompresné návleky s ovčou vlnou, ktoré 
ochránia pred prechladnutím a udržujú stabilitu kĺbov.

Chrbát
Pri problémoch s chrbtom, obličkami, ale aj pri menštruačných 
bolestiach využijete vlnený ľadvinový pás, aby sa postihnuté 
miesto príjemne prehrievalo.

Nohy
Na prekrvenie nôh skúste nosiť elastické ponožky zo 100 % 
vlny Merino, ktoré podporujú krvný obeh a parádne zahrejú.

Vybočený palec
Odporúčame ochranný gélový korektor, ktorý zabraňuje 
bolestivým otlakom a smeruje palec do správnej polohy.

OV E Č K Á R E Ň R A D Í

Ako sa starať 
o svoje zdravie

KrkRamená

Kĺby

Ruky
Chrbát

Nohy Vybočený palec

ELASTICKÝ ĽADVINOVÝ PÁS 
NA SUCHÝ ZIPS
Najhuňatejšia ochrana oblasti bedier 
a pomocník pri bolesti chrbta. Je elastický 
a vďaka jednoduchému zapínaniu na suchý 
zips sa prispôsobí vášmu telu. Veľ. S–2XL.

od 28,50 €
K-17-00200

VLNENÝ ĽADVINOVÝ PÁS NA 
GUMU
Vďaka elastickému pásu na suchý zips nastavíte 
šírku presne podľa svojej potreby.
Veľ. S–M, L–XL.

od 26,50 €
K-17-00001

VLNENÝ ĽADVINOVÝ PÁS NA 
ZAVÄZOVANIE
Šnúrkami si každý ľahko nastaví ideálny 
obvod pása presne podľa seba. 70 × 26 cm.

od 14,25 €
K-17-00007

VLNENÝ ĽADVINOVÝ PÁS 
NA SUCHÉ ZIPSY
Predná časť je vďaka tenkým remienkom 
na suchý zips voľnejšia a umožňuje 
neobmedzený pohyb.70 × 24 cm.

16,30 €
K-17-00992

OPORNÝ VLNENÝ VANKÚŠ ZA 
CHRBÁT
Uľaví od bolestí chrbta, pomáha predchádzať 
problémom s chrbticou a zároveň ochraňuje 
bedrovú oblasť od prechladnutia. 30 × 60 cm.

18,30 €
K-10-00099

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment
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Akce a novinky
se dozvíte jako první
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na vrátenie tovaru
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zboží zdarma

Doprava zadarmo
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Rýchla objednávka
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Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

ORTÉZ Y A ZDR AVIE

Stavte na 
suché teplo
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ELASTICKÁ VLNENÁ 
LAKŤOVÁ ORTÉZA
Uľavuje od napätia svalov aj bolesti 
kĺbov pri práci aj športe. Veľ. S–L.

18,30 €
K-17-00204

ELASTICKÁ VLNENÁ 
KOLENNÁ ORTÉZA
Pružná ortéza uľavuje od bolesti 
a suché teplo napomáha hojeniu.
Veľ. S–XL.

18,30 €
K-17-00203

BANDÁŽ NA ZÁPÄSTIE 
S MAGNETMI
Vďaka tlakovým bodom uľavuje 
od bolesti zápästia a zlepšuje 
krvný obeh v ruke.

8,10 €
K-17-00056

Eugen 
odporúča

VLNENÁ ORTÉZA 
NA ZÁPÄSTIE
Podpora pri bežných 
činnostiach aj športových 
aktivitách.

od 14,25 €
K-17-00005

ELASTICKÁ VLNENÁ 
ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE
Zápästie sa vďaka ortéze mierne 
spevní, takže je chránené pred 
úrazmi a nepríjemným pohybom.

14,25 €
K-17-00055

VLNENÁ KOLENNÁ 
ORTÉZA 
Suchým zipsom si nastavíte 
potrebnú dĺžku ortézy.
20 × 55 cm.

od 18,30 €
K-17-00004

VLNENÝ NÁRAMENNÍK NA 
OBIDVE RAMENÁ
Chráni ramená a chrbát pred prievanom 
a prechladnutím. Zároveň uľavuje boľavým 
ramenám. Veľ. S–M, L–XL.

28,50 €
K-17-00993

KOMPRESNÝ NÁVLEK MERINO
Vlnený návlek môžete použiť na lakeť, 
zápästie, koleno aj členok.

10,15 €
K-1-00306

KOREKTOR PRE 
SPRÁVNE DRŽANIE 
TELA
Upravuje držanie tela, uľavuje 
od bolestí chrbtice a pôsobí ako 
prevencia problémov.
Veľ. S–M, L–XL.

12,20 €
K-27-00008

VLNENÝ NÁKRČNÍK
Suchým teplom uvoľňuje stuhnuté 
svaly krku a uľavuje od bolestí krčnej 
chrbtice. 7 × 60 cm.

od 14,25 €
K-17-00003

VLNĚNÁ PODKOVA
Pohodlná opierka hlavy na 
doma aj na cestovanie.

od 12,20 €
K-10-00008

Staňte se členem ovčí rodiny
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se dozvíte jako první
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BANDÁŽ NA HALLUX
Jednoduchá a účinná pomoc pri 
problémoch s vbočeným palcom. Je 
vyrobená z pružného a priedušného 
textilného materiálu, takže ju môžete 
nosiť aj v uzavretej obuvi.

6,50 €
K-27-00002

MEDZIPRSTOVÝ 
KOREKTOR NA HALLUX
V balení nájdete jeden pár korektorov, 
takže ich môžete nosiť na oboch 
nohách zároveň. 1 pár.

5,25 €
K-27-00003

CHRÁNIČ PÄTY 
Chrání pätu pred otlakmi, pľuzgiermi 
a popraskaním. 1 pár.

5,25 €
K-27-00007

BANDÁŽ NA PODPORU 
KLENBY
Opora priečnej klenby, ktorá sa nelepí 
do topánky, ale navlieka na chodidlo. 
Preto ju môžete využívať stále dokola, 
do akejkoľvek obuvi. 1 pár. 

5,25 €
K-27-00006

OBVÄZOVÁ OBUV
Vďaka dlhým remienkom môžete topánky nastaviť 
aj pre silno opuchnuté alebo obviazané chodidlá. 
Zvýšený variant obväzovej obuvi spevňuje tiež 
oblasť členkov.

32,60 €

Veľ. 36–46. 
K-15-000401

Veľ. 36–46. 
K-15-000703

Veľ. 36–46. 
K-15-000402

Veľ. 36–46. 
K-15-000702

PODLOŽKA NA JOGU 
MERINO
Protišmyková vrstva na spodnej 
strane zaistí bezpečné domáce 
cvičenie. 200 × 75 cm.

od 73,40 €
K-12-000112

VLNENÝ MEDITAČNÝ 
VANKÚŠ 
Výplň sa dá čiastočne odobrať, 
nastavíte si tak výšku a hmotnosť 
vankúša. 35 × 15 cm.

32,60 €
K-12-000113

výplň 
z pohánkových 

šupiek

ELASTICKÉ 
PODKOLIENKY 
MERINO
Zahrejú studené nohy 
a pomáhajú redukovať 
a predchádzať opuchom 
chodidiel.
Veľ. 36–47.

28,50 €
K-17-00201

    100 %  

ELASTICKÉ PONOŽKY 
MERINO NÍZKE
Skvelé aj ako teplé a mäkučké 
prezuvky na doma. Veľ. 36–47.

18,30 €
K-17-00991

ELASTICKÉ PONOŽKY MERINO
Príjemne sťahujú nohy a tým posilňujú prúdenie krvi.
Veľ. 36–47.

18,30 €
K-17-00202

Novinka

ADJUSTAČNÉ PONOŽKY
Pomáhajú vyrovnať prsty na nohách, uľavujú 
tak od bolestí a bránia zhoršovaniu problémov.
Biele: veľ. 35–46. Sivé: veľ. 35–50.

24,45 €
K-1-000909

Staňte se členem ovčí rodiny
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V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Ovčia kožušina 
má mnoho využití

Ovčiu kožušinu môžete používať nielen 

ako dekoráciu, ale tiež ako prehrievaciu 

podložku do kresla pri sledovaní televízie, 

na ležanie pre najmenšie deti alebo ako 

podsedák do invalidného vozíka.

OVČIA KOŽA
Obľúbená dekorácia urobí z každého priestoru 
útulný domov plný tepla a pohodlia.
Prírodná: menšia, stredná, väčšia.

od 40,75 €
K-22-00003

SADA PAPÚČ PRE HOSTÍ
Mäkučké prezuvky, ktorými okúzlite každú 
návštevu. Sada obsahuje veľkosti:
35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44.

34,65 €
K-13-0000666

VLNENÝ KOBEREC
Zútulnite si obývačku alebo 
spálňu huňatým kobercom 
z ovčej vlny. 60 × 120, 
70 × 140, 90 × 170 cm.

od 40,75 €
K-22-00050

PLÉD Z OVČEJ VLNY 
Poslúži ako prehoz na pohovku 
či posteľ, ale aj ako deka na 
výlet či piknik.
140 × 240 cm.

101,95 €
K-22-00603

TV VAK
Dá sa zopnúť do tvaru dlhého 
ponča, alebo rozložiť ako deka. 
155 × 200 cm.

73,40 €
K-11-00006

PLÉD Z OVČEJ VLNY 
NÍZKY OHRIEVAČ NÔH
Podložka pod nohy je obzvlášť 
užitočná pre tých, ktorí sú zvyknutí 
chodiť naboso. 42 × 42 cm.

20,35 €
K-11-00991-6
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www.oveckaren.sk/registracia

V YBAVE NIE 

Pre huňatý 
domov
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FILCOVÁ KABELKA 
S S KOŽENÝMI 
UŠAMI
Elegantný doplnok dámskeho 
šatníka z prírodných materiálov.
Dĺžka držadla: 68 cm. 
40 × 35 cm.

53,00 €
K-30-00026

TERMOFOR 
S OVČOU VLNOU
Hrejivá fľaša s teplou vodou 
a suché teplo ovčej vlny 
pomôže zahnať bolesti 
svalov a kĺbov. 
Objem 2 L.

24,45 €
K-10-000300

PODSEDÁK
Podsedák z ovčej vlny využijete 
doma aj vonku, a môžete si ho 
zobrať so sebou aj na výlet. 
40 × 40 cm.

14,25 €
K-18-00005

TV PODSEDÁK
Do vreciek na bokoch schováte 
okuliare alebo ovládač na 
televízor. 150 x 50 cm.

36,70 €
K-18-00406

malá

malý veľký

stredná veľká

Novinka

PAMÄŤOVÝ SEDACÍ VANKÚŠ
Podložka na sedenie vhodná pri liečbe 
ťažkostí aj ako ich prevencia.
44 x 42 cm.

28,50 €
K-10-00609

Novinka

PAMÄŤOVÁ ORTOPEDICKÁ
OPIERKA
Tvarovaná opierka z pamäťovej peny 
pomáha podoprieť chrbticu a držať rovný 
chrbát, znižuje namáhanie bedrových 
svalov a uľavuje od bolesti chrbta. 

24,45 €
K-10-00610

Novinka

DREVENÁ STOLIČKA 
NA WC
Pomocník pre zdravé a ľahké 
vyprázdňovanie. 24 × 43 cm, 
výška 19 cm.

48,90 €
K-27-00057

VLNENÝ VALČEK
Podložíte si ním hlavu, krk, 
chrbát aj nohy. 42 × 13 cm.

16,30 €
K-10-00028

Novinka
KABELKA S VLNOU
Doplnok do každého dámskeho šatníka. 

od 46,85 €
K-30-00074

CHŇAPKA 
S MAGNETOM
Vďaka magnetu chňapku 
pripnete na chladničku či 
sporák a máte ju vždy poruke. 
27 × 14 cm.

od 4,85 €
K-32-00006

ZÁSTERA
Chráni oblečenie pred zašpinením a môžete 
ju vyprať na 40 °C. 77 × 63 cm.
Prúžok modrá: 88 × 69 cm. 

od 10,15 € 
K-31-00007 Novinka

BATOH S VLNOU
Módny batôžtek, do ktorého si schováte 
všetky potrebné drobnosti.

od 40,75 €
K-30-00070

malá stredná

Druhá strana 
z hebkej ovčej vlny

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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V E D E L I  S T E ,  Ž E . . .

Vlna môže byť 
aj praktickým 
pomocníkom 

Pre voňavú a nadýchanú bielizeň stačí 

do sušičky pridať vlnené gule, ktoré 

pokvapkáte éterickým olejom. Vďaka 

nim bude bielizeň tiež rýchlejšie suchá 

a ušetria čas a tým pádom aj energiu.

UTERÁK VLNKA
Bavlnené froté je mäkučký, hebký materiál, 
ktorý dobre saje a je príjemný na dotyk.
30 × 50 cm, 50 × 100 cm.

od 3,65 €
K-30-00100

OSUŠKA VLNKA
70 × 140, 100 × 180 cm.

od 14,65 €
K-30-00101

Babka Lydka
odporúča

REGENERAČNÝ KRÉM 
S LANOLÍNOM
Napomáha zjemneniu a regenerácii poškodenej, 
podráždenej a suchej pleti. 100 ml.

8,10 €
K-19-01117

PRÍRODNÉ MYDLO 
S OVČÍM MLIEKOM 
A LANOLÍNOM
Využijete na umývanie rúk, 
tela aj vlasov. 120 g.

7,70 €
K-19-01115

ŠAMPÓN 
S LANOLÍNOM
Lanolín chráni štruktúru 
vlasu a vlasy nevysušuje, 
naopak im dodáva lesk, 
objem a hebkosť. 300 ml.

5,25 €
K-19-01119

MYDLO NA 
PRANIE 
S LANOLÍNOM
Hodí sa na pranie 
prírodných materiálov 
ako je vlna, môžete ho ale 
využiť aj na bežné pranie 
ďalších materiálov. 200 g.

6,90 €
K-19-01116

SPRCHOVÝ GÉL 
S LANOLÍNOM
Zloženie sprchového gélu 
čistí a stará sa o vašu pleť 
obzvlášť jemným spôsobom. 
300 ml.

5,25 €
K-19-01118

PODLOŽKA POD 
MYDLO
Vďaka vrúbkovaniu 
podložka vždy dobre 
a rýchlo uschne aj po 
namočení a rovnako nechá 
oschnúť použité mydlo, 
ktoré na ňu položíte.

2,80 €
K-19-00193

8,10 €
K-19-01117

    100 %  

VLNENÝ ŽUPAN
Po kúpeli či sprche človek 
ľahko prechladne, vlnený 
župan však dokonale ochráni 
pred chladom.
Veľ. M, XXL.

118,25 €
K-7-00990

Novinka

LANOLÍN 
Prací prostriedok vhodný na údržbu 
ovčej vlny a ďalších jemných prírodných 
materiálov. Klasický alebo s extraktom 
z mydlových orechov. Objem 1 alebo 3 L.

od 8,10 €
K-23-00003 ........ 1 L s mydlovými orechmi
K-23-00004 ........ 3 L s mydlovými orechmi
K-23-00001 ........ 1 L klasický
K-23-00002 ........ 3 L klasický

Babka Lydka

GULE DO SUŠIČKY
Gule z ovčej vlny pomáhajú 
rýchlejšie vysušiť bielizeň 
a zbaviť ju statickej elektriny.
3 ks alebo 6 ks.

od 12,20 €
K-23-00011

klasický Lanolín Lanolín s mydlovými orechmi

Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

Zľava 5 %
na každý nákup

5% sleva 
na celý sortiment

Súťaže a akcie
iba pre členov

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní
na vrátenie tovaru

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Rýchla objednávka
+421 220 924 666

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Užite si výhody Ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia
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Vrátenie tovaru

Poradíme vám
Keď potrebujete s čímkoľvek poradiť, vysvetliť alebo vybrať vhodný výrobok pri riešení 
zdravotných problémov, napíšte nám, zavolajte, alebo sa za nami zastavte v našej predajni.

Ako člen Ovčej rodiny môžete tovar vrátiť až do 30 dní. Stačí sa len 
prihlásiť na webovú stránku a v nastavení účtu si vybrať "Vrátený tovar". 
Ak nie ste zaregistrovaní, tovar môžete vrátiť na stránke:
www.oveckaren.sk/vratenie-tovaru/

Jednoducho nám tovar do 14 dní od objednávky pošlite a my vám 
vrátime peniaze. Pri vrátení tovaru cez náš systém na webovej stránke si 
môžete vybrať vrátenie cez Packetu, ktoré je zadarmo. 

Balíček nám môžete zaslať aj poštou na adresu Ovečkárne. 
Pribaľte kópiu faktúry s odkazom o výmene alebo vrátení tovaru a uveďte tiež 
číslo vášho bankového účtu. V tomto prípade balíček posielate už na vlastné 
náklady. Adresa: Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01.

Telefonicky:
+421 221 201 323

E-mailom:
info@oveckaren.sk

V predajni:
Zlín, Prštné

Ako si objednať v Ovečkárni

+421 221 201 323
Volajte cez pracovné dni od 8:00 do 19:00. 

Pre uľahčenie objednávky si prosím dopredu pripravte 
názvy a kódy výrobkov, ktoré si chcete objednať. Naši 
zamestnanci vám za to budú vďační. :-)

info@oveckaren.sk
Jednoducho nám napíšte názvy, kódy a veľkosti výrobkov, ktoré ste si 
vybrali. Nezabudnite pripísať vaše celé meno, adresu, telefónne číslo, e-mail 
a tiež spôsob platby a dopravy. Potvrdenie o objednávke vám príde na váš 
e-mail.

www.oveckaren.sk 
V e-shope Ovečkárne máme otvorené 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 
Kedykoľvek budete mať chuť kúpiť si niečo prospešné pre svoje zdravie, stačí 
zájsť do nášho internetového obchodu a vybrať si z výrobkov z ovčej vlny, 
iných prírodných materiálov, kvalitnej obuvi alebo kozmetiky. Informácie 
o doprave nájdete na www.oveckaren.sk/doprava.

Predajňa v Zlíne
Otvorené máme od pondelka do soboty od 9:00 do 19:00. Nájdete nás 
v obchodnej pasáži Albert v Prštnom.

Užite si výhody Ovčej rodiny
Získate 5 % zľavu na každý nákup a ďalšie bééézvadné výhody len pre členov.

Pridajte sa k nám zadarmo na 
webovej stránke alebo naskenujte 
QR kód.

www.oveckaren.sk/registraciawww.oveckaren.sk/registraciawww.oveckaren.sk/registraciawww.oveckaren.sk/registracia

Doprava zadarmo
od 39 EUR

Zľava 5 % 
na každý nákup

30 dní na
vrátenie tovaru

Súťaže a akcie
len pre členov
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Dorotkin čas 
pohody
Čas pred Vianocami sa ľahko môže premeniť na obdobie plné stresu. Ale Dorotka vie, že 
najdôležitejšie je zachovať si pokoj a nohy v teple, preto si pre vás pripravila svoj bééézvadný 
zoznam aktivít, ktorý vám počas sviatkov pomôže udržať si dobrú náladu a vianočnú pohodu.

DAJTE SI KAKAO ALEBO HORÚCU 
ČOKOLÁDU

ZOSTAŇTE CELÝ DEŇ V PYŽAME

DOPRAJTE SI VIANOČNÉ PEČIVO

CHOĎTE NA PRECHÁDZKU

POZRITE SI VIANOČNÝ FILM 
ALEBO ROZPRÁVKU

NAPUSŤTE SI HORÚCU VAŇU

VYROBTE DARČEK PRE BLÍZKEHO 
ČLOVEKA

PÚŠŤAJTE SI LODIČKY ZO 
ŠKRUPINIEK VLAŠSKÝCH ORECHOV

ZABABUŠTE SA POD DEKU 
A ČÍTAJTE SI

DAJTE NIEKOMU PUSU POD 
IMELOM

OBLEČTE SI HUŇATÝ SVETER

NÁJDITE HVIEZDU 
V ROZKROJENOM JABLKU

UROBTE SI DEŇ LEN PRE SEBA

POČÚVAJTE VIANOČNÉ KOLEDY

VYROBTE OZDOBU NA STROMČEK

POŠLITE SVOJIM BLÍZKYM 
VIANOČNÉ PRIANIE

ZÁJDITE S PRIATEĽMI NA 
VIANOČNÉ TRHY

ZANESTE ZVIERATKÁM DOBROTY 
DO KRMELCA

PRIPRAVTE NA ŠTEDRÝ VEČER 
TANIER NAVYŠE PRE NEČAKANÉHO 
HOSŤA

Inšpirujte svoje okolie a ukážte, ako sa 
vám darí plniť vianočný zoznam pohody.
Budeme radi, keď nás označíte pri zdieľaní na 
Facebooku alebo Instagrame.

  oveckaren       oveckaren




