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Narodila se 4. 5. 2021

Vážení přátelé Ovečkárny,

jako každý rok, i letos bych chtěl začít můj 
zimní pozdrav drobným ohlédnutím za 
uplynulým rokem. Ovečkárna si v letošním 
roce prošla velkou změnou a přivítala nové 
kolegy na strategických místech. Díky nim 
se ještě více posouváme k naší vizi zabalit 
Evropu do ovčí vlny.

A abychom to dokázali, připravili jsme na 
podzim a zimu rekordní počet novinek pro 
celou vaši rodinu. Přibyly další bačkory, 
ponožky, vesty, české výrobky do kuchyně 
a především vlastní lanolinová kosmetika. 
Jednou z mých nejoblíbenějších novinek je 
pak navázání spolupráce se zlínskou firmou 
Prestige, se kterou jsme pro vás připravili 
limitovanou edici příjemně huňatých zimních 
bot.

Závěrem bych vám všem chtěl poděkovat za 
neutuchající podporu Ovečkárny a za to, že 
s námi sdílíte radost, kterou vám naše výrobky 
přináší. Přeji vám, abyste si užili ve zdraví 
krásy podzimu a příjemné prožití zimních 
radovánek. Pamatujte, někdy stačí jen klid 
a nohy v teple.

Martin Bernátek 
zakladatel Ovečkárny

Zimní katalog jsme pro vás připravili 
s láskou k ovčí vlně. 

A protože ovčí vlna patří mezi vaše oblíbené přírodní 
materiály, rozšířili jsme naši nabídku o spoustu 
zajímavých produktů, které si můžete vzít rovnou na 
sebe, nebo si jimi vybavit domácnost. Nenechte na 
sebe dlouho čekat a vydejte se na průzkum novinek 
po stopách ovečky Májenky, která se letos na jaře 
stala novým členem naší ovčí rodiny a štístkem 
Ovečkárny. Malou ovečku a její život můžete sledovat 
na našich sociálních sítích.

V našem katalogu se dozvíte o novinkách, které 
jsme si pro vás připravili, ale najdete zde i všechny 
ověřené, oblíbené produkty. Naše nabídka je široká, 
a nezapomněli jsme ani na děti, které si díky našim 
novým vestám, bačkorám a dalším krásným kouskům 
vlny a dalších přírodních materiálů mohou dopřát 
stejné hřejivé pohodlí z ovčí vlny jako dospělí.
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Staňte se členem ovčí rodiny
www.oveckarna.cz/registrace

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

Novinka

PANTOFLE KAPUČÍNO
Měkoučké pantofle z ovčí vlny s pevnou 
podrážkou. Vel. 35–46.

499 Kč
13-00999

OBUV NA DOM A

Teplo v pohodlí 
domova
Bačkory, pantofle, nebo papuče s ovčí vlnou? Každý si 
u nás může najít svou obuv na doma, díky které zažije pravý 
pocit hřejivého pohodlí z ovčí vlny. Protože my v Ovečkárně 
věříme, že si všechny nohy zaslouží být v teple.

Novinka

KOŽENÉ PANTOFLE ERIK 
Výjimečně měkké pantofle z jemné 
ovčí kůže a vlny. 
Vel. 41–46.

1 099 Kč
14-00754

Novinka

KOŽENÉ PANTOFLE VANESA 
Luxusní pantofle z ovčí kůže a hebké vlny 
zaujmou okrajem z huňaté kožešiny. 
Vel. 36–42.

999 Kč
14-00752

Novinka

KOŽENÉ BAČKORY DANIELA 
Uzavřené pantofle s jemnou ovčí vlnou, 
které se přizpůsobí tvaru vaší nohy. 
Vel. 36–42.

1 099 Kč
14-00753

Protiskluzová 
a odolná podrážka

KOŽENÉ PANTOFLE  
Pevné zimní pantofle 
z hovězí kůže a ovčí vlny. 
Dámské, vel. 36–44.
Pánské, vel. 41–50. 

299 Kč
13-00006 ...... dámské, světlé
13-00014....... pánské, tmavé
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KOŽENÉ BAČKORY S OVČÍ 
VLNOU ANDY
Zvenku jemná, hebká ovčí kůže, a uvnitř 
měkká, hřejivá ovčí vlna. Bačkory Andy 
zabalí vaše nohy do absolutního pohodlí.
Vel. 36–46.

1 199 Kč
14-00750

KOŽENÉ PAPUČE NA KLÍNKU 
Papuče s ovčí vlnou jsou díky elegantnímu 
vzhledu vhodné i jako přezutí do zaměstnání.
Vel. 36–41.

349 Kč
13-00021

KOŽENÉ PANTOFLE JOSEF
Elegantní kožené pantofle s hřejivou ovčí 
vlnou. Vel. 40–46.

299 Kč
13-00012

PÁNSKÉ FILCOVÉ PANTOFLE 
Nadčasové domácí obutí z ovčí vlny pro 
chlapce i pány všeho věku. Vel. 41–47.

349 Kč
15-001004

DÁMSKÉ PANTOFLE NA KLÍNKU 
Vyvýšená pata spolu s hřejivou ovčí vlnou 
dodávají pantoflím extra pohodlí. 
Vel. 37–42.

399 Kč
14-00096

VLNĚNÉ PANTOFLE 
Lehoučké pantofle se hodí i na přezutí 
pro hosty. Tmavě šedá, vel. 34–47. 
Hnědá vel. 36–47. Přírodní, vel. 36–45.

od 449 Kč
13-00019

VLNĚNÉ BALERÍNY 
Lehká vlněná obuv s podrážkou z měkké kůže. 
Vel. 35–46.

349 Kč
13-00808

FILCOVÉ PANTOFLE KOČIČKA 
Lehké filcové pantofle s ovčí vlnou na 
každý den. Vel. 36–42.

299 Kč
15-001001

Novinka

VYSOKÉ BAČKORY 
Ovčí vlna zahřeje od prstů až po kotníky 
a vysoký střih bačkor ochrání před zimou 
a průvanem. Vel. 35–46.

769 Kč
13-00990

KOŽENÉ BAČKORY S BOČNÍM ZIPEM
Teplé kotníkové bačkory s vlnou se snadným 
nazouváním díky bočnímu zipu.
Vel. 36–46.

499 Kč
14-00008
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PROTISKLUZOVÉ BAČKORY 
S OVČÍ VLNOU
Pohodlné bačkory i pro širokou nohu.

499 Kč
14-00095 ...... dámské červené, vel. 36–42.
14-00094 ...... pánské modré, vel. 41–46.

KOŽENÉ BAČKORY 
S OVČÍ VLNOU SALAŠKY
Zateplené kožené bačkory s ovčí 
vlnou pro dámy i pány.  
Vel. 36–46.

499 Kč
15-00611
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DÁMSKÉ BAČKORY 
NA SUCHÝ ZIP 
Kotníkové bačkory s ovčí 
vlnou i pro vysoký nárt. 
Vel. 37–42.

599 Kč
14-00093 FILCOVÉ BAČKORY NIKOL

Poddajné bačkory z měkkého vlněného 
filcu. Vel. 36–42.

1 099 Kč
15-00502

FILCOVÉ BAČKORY ROBERT
Měkká protiskluzová podrážka pro 
bezpečnou chůzi. Vel. 41–46.

1 099 Kč
15-00503

TV BAČKORY 
Zabalí studené nohy do ovčí 
vlny při sledování televize nebo 
práci na počítači. Vel. 35–46.

od 399 Kč

TV PAPUČE 
Nazouvací varianta oblíbených 
TV bačkor z ovčí vlny. Vel. 35–46.

399 Kč
15-000801

PÁNSKÉ BAČKORY NA SUCHÝ 
ZIP S OVČÍ VLNOU
Páskem na suchý zip si nastavíte potřebnou 
výšku přes nárt. Vel. 41–46.

599 Kč
14-00092

14-00010

14-00011

14-110012

14-10010
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VE NKOVNÍ OBUV

Nohy v teple za 
každého počasí 
Pestrobarevný podzim a bílá zima, to jsou období, na která 
se těšíme celý rok. Tato období však s sebou přináší i chladné 
a nevyzpytatelné počasí, na které je dobré se pořádně 
připravit. Jestliže vsadíte na hřejivou obuv s ovčí vlnou, žádná 
nepřízeň počasí vás nedostane.

Netrapte se promrzlýma nohama a dopřejte si naše 
huňaté pohodlí třeba díky oblíbeným důchodkám, zimním 
kotníkovým botám, nebo naší novince, o níž se dozvíte na 
dalších stránkách.

Nová barva

VÁLENKY S OVČÍ VLNOU
Pohodlná, široká obuv vhodná 
k nošení od podzimu až do jara. 
Vel. 36–42.

799 Kč
14-00055 Nová barva

KOTNÍKOVÉ 
ZIMNÍ BOTY BÁRA
Pružná gumička u horního okraje usnadňuje 
obouvání. Ovčí vlna zahřeje od špiček 
prstů až po kotníky. Vel. 37–42.

799 Kč
15-00551
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VLOŽKY DO BOT 
S OVČÍ VLNOU
Promění každé boty v zimní 
obuv. Velikost vložek si snadno 
upravíte zastřižením přesně 
podle svých potřeb. 
Vel. 36–48.

80 Kč
1-00007

KOŽENÉ VLOŽKY 
DO BOT S GELEM  
Podpoří klenbu chodidla a měkké 
gelové polštářky uleví od bolesti.
Vel. 36–46.

349 Kč
1-00709

Novinka

VLOŽKY DO BOT 
Z OVČÍ KŮŽE A VLNY
Měkké a hřejivé vložky, které 
promění každou botu v teplou 
zimní obuv. 
Vel. 36–48.

199 Kč
1-01000

Pánský střih
14-00004

Nová barva

DŮCHODKY
Mnoha generacemi prověřené obutí s ovčí 
vlnou se hodí i do největšího mrazu. Pro 
dámy s vyšším střihem, pro pány s nižším.
Dámské černé, vel. 36–45.
Dámské červené, vel. 37–42.
Pánské modré, vel. 41–46.
Pánské černé, vel. 41–48.

599 Kč
14-000051

Nová barva

VÁLENKY S OVČÍ VLNOU
Pohodlná, široká obuv vhodná 
k nošení od podzimu až do jara. 
Vel. 36–42.

799 Kč
14-00055

KOTNÍKOVÉ 
ZIMNÍ BOTY ADÉLA
Vlněné zateplení zahřeje a zapínání na 
zip dovoluje botu široce otevřít a snadně 
nazout. Vel. 36–42.

999 Kč
15-00500

Nová barva

KOTNÍKOVÉ 
ZIMNÍ BOTY BÁRA
Pružná gumička u horního okraje usnadňuje 
obouvání. Ovčí vlna zahřeje od špiček 
prstů až po kotníky. Vel. 37–42.

799 Kč
15-00551

Nová barva

KOTNÍKOVÉ ZIMNÍ BOTY LUCIE
Hebká ovčí vlna zahřeje a ochrání i kotníky.  
Vel. 36–42.

799 Kč
15-00501

12 13



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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

Prestige
Spojením českého tradičního výrobce 
Prestige a nejhuňatějšího přírodního 
materiálu, ovčí vlny, vznikla limitovaná 
edice našich Huňatých Prestižek Vlnka, 
které si užijete při svých zimních 
procházkách jak městem, tak přírodou.

KOŽENÉ TENISKY PRESTIGE
Oblíbené tenisky pro každodenní nošení 
i vycházky do přírody. Vel. 37–46.

1 399 Kč
15-002000

SEMIŠOVÉ TENISKY PRESTIGE
Elegantní vycházková obuv 
z jemné broušené kůže. 
Vel. 37–46.

1 399 Kč
15-002006

Novinka

HUŇATÉ PRESTIŽKY VLNKA 
VYSOKÉ
Vel. 37 – 48.

2 199 Kč
15-002100

ZIMNÍ KOŽENÁ OBUV PRESTIGE 
Zateplené zimní tenisky s vysokou podešví. 
Vel. 37–46.

1 699 Kč
15-002005

KOŽENÉ TENISKY 
PRESTIGE NA SUCHÝ ZIP 
Pevné kožené tenisky využijete po celý 
rok. Vel. 37–46.

1 399 Kč
15-002003

Novinka

HUŇATÉ PRESTIŽKY VLNKA 
NÍZKÉ
Vel. 37 – 48.

1 899 Kč
15-002200
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Proč zrovna Prestižky?
 
Protože se jejich hodnoty slučují s těmi našimi. Dbají 
na kvalitu, tradici a spokojenost zákazníků. To pro 
nás byly rozhodující parametry. A jak rádi říkáme, 
ve dvou se to lépe táhne. Touto spoluprací vznikl 
unikátní český výrobek, který spojuje tradiční výrobu 
Prestige s tím nejhuňatějším přírodním materiálem, 
ovčí vlnou. Chtěli jsme společně vyrobit takovou 
botu, která bude dostatečně pohodlná pro dlouhé 
vycházky a zároveň v ní vždy bude příjemné teplo. 
Pata našich bot také tlumí nárazy a měla by pomoci 
všem, kteří si zakládají na komfortní obuvi.
 

Přichystali jsme pro vás dvě verze Huňatých Prestižek 
Vlnka, jednu vyšší a druhou nižší, takže záleží pouze 
na vaší preferenci, který pár si vyberete. Na výrobě 
jsme si dali opravdu záležet, a proto mohl vzniknout 
jen limitovaný počet kusů. Může se tedy snadno stát, 
že se vyprodají dřív, než řeknete "švec".

V páru bot Huňatých Prestižek Vlnka se můžete 
vydat do města, ale klidně také na příjemnou 
vycházku do přírody. Díky všem vlastnostem ovčí 
vlny vás obuv ochrání před zimou, nepříjemným 
pocením a tvarovaná stélka se postará o pohodlí 
během celé chůze. Těšíme se, až s námi budete 
sdílet vaše zážitky v botách od dvojice českých firem 
Ovečkárna & obuv Prestige.

Dlouhodobě se soustředíme na naši vizi zabalit celou Evropu do ovčí vlny. 
A právě proto jsme si v Ovečkárně už nějakou dobu pohrávali s myšlenkou, 
jak vám nabídnout huňaté pohodlí v kombinaci s oblíbenými teniskami na 
zimní období. 

Věříme totiž, že nic nezahřeje tak příjemně jako 
přírodní ovčí vlna. Protože nám přišlo spojení ovčí 
vlny a tenisek jako ideální kombinace, snažili jsme se 
najít českého výrobce, kterému bychom věřili a znali 

jeho práci. Jsme vděční, že si s námi plácla zlínská 
firma s obuví Prestige, která dlouhodobě staví na 
principech tradiční baťovské ševcoviny. 

Tradiční výroba Prestige ve Štípě u Zlína

Unikátní kombinace huňaté ovčí vlny a hnědé kůže

Česká 
výroba

Kvalitní 
kůže

Vnitřek 
z ovčí vlny

Pata tlumící 
nárazy

Tvarovaná 
stélka

P R E S T I G E Z E Z L Í N A

Huňaté, pohodlné, vaše
16 17



PONOŽK Y

Celá zima bez 
pocitu chladu 
Ponožek není nikdy dost! Všichni totiž známe pocit, když 
z pračky vytáhneme jenom jednu ponožku z páru nebo 
tu druhou nemůžeme najít ani ve skříni. Proto je potřeba 
čas od času svou zásobu ponožek doplnit. Přece jen je 
to kousek oblečení, který nosíme a obměňujeme každý 
den. 

MERINO PONOŽKY SE 
ZDRAVOTNÍM LEMEM
Volný lem těchto ponožek je 
ideální, pokud máte problémy 
s prokrvováním končetin. 
3 páry, Vel. 35 – 50.

399 Kč
1-00016

Jaké druhy ponožek 
najdete v Ovečkárně
 
V Ovečkárně si můžete vybrat ponožky nejen 
podle materiálu, ale i podle střihu a toho, na 
jakou příležitost a v jakém ročním období je 
budete nosit. 

Ponožky z ovčí vlny Merino
Vlněné ponožky jsou skvělé pro zahřátí nohou 
v zimě, lehčí vzory ale využijete i v létě. Vlna 
pohlcuje pot a nemnoží se v ní bakterie, takže 
se nemusíte obávat nelibého zápachu nohou. 
Ovčí vlna navíc udržuje stálou teplotu i když 
je vlhká, což je užitečná vlastnost po celý rok.

Ponožky z bavlny
Ponožky z bavlny jsou univerzální, dají se 
nosit po celý rok. Bavlna je prodyšná a lehká, 
ponožky z ní tedy využijete do zimních bot 
i letních tenisek.

Ponožky z bambusového vlákna
Bambusové vlákno dobře odvádí vlhkost od 
pokožky, chodidla tak zůstávají v suchu po 
celý den a v ponožkách nevzniká nepříjemný 
zápach.

U nás v Ovečkárně najdete ponožky 
na běžné nošení, sportování i pro chvíle 
odpočinku. Například sportovní ponožky jsou 
důmyslně vyrobeny tak, aby chránily nohu 
před odřením ve sportovní obuvi a zároveň 
se ani při aktivním pohybu neshrnovaly. Na 
výletě do hor oceníte hřejivé sibiřské ponožky, 
které jsou skvělé do trekových bot. Pro úlevu 
od pocitu těžkých nohou zase doporučujeme 
elastické ponožky či podkolenky. A pokud 
hledáte teplé, měkoučké ponožky které 
nestahují nohu, určitě zkuste naše ponožky či 
podkolenky s volným lemem.

Ať už si vyberete jakkoliv, věříme, že vám 
ponožky z Ovečkárny přinesou teplo 
a pohodlí.

18 1918
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Novinka

BAVLNĚNÉ PONOŽKY 
S VOLNÝM LEMEM
Horní lem ponožek je hodně 
široký, aby nohu nestahoval. 
Vel. 35–50. 

99 Kč 
1-00200

Novinka

BIO BAVLNĚNÉ 
PONOŽKY 
Ponožky z bio bavlny pro 
každodenní nošení. 
Vel. 35–50.

109 Kč
1-00202

Novinka

MERINO PONOŽKY 
FROTÉ
Tlusté, měkoučké Merino 
ponožky s ohrnovacím lemem. 
Vel. 35–45.

249 Kč
1-00302

Novinka

MERINO 
PONOŽKY VLOČKA
Vysoké vlněné ponožky 
do zimních bot i domácích 
bačkor. Vel. 35–48.

299 Kč
1-00303

Novinka

MERINO 
PONOŽKY TRADIČNÍ
Klasický vzor pletených 
ponožek v moderním pojetí. 
Vel. 35–48.

299 Kč
1-00304

Novinka

MERINO 
PONOŽKY BESKYDY
Ponožky z Merino vlny se 
zesílenou patou a špičkou pro 
větší odolnost proti prodření. 
Vel. 35–48.

299 Kč
1-00301
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Pomocník
OBOUVÁK A VYZOUVÁK PONOŽEK
Usnadní vám každodenní život a navrátí vám 
soběstačnost při oblékání.

249 Kč
27-00005

MERINO PONOŽKY 
SPORTOVNÍ 
NADKOTNÍKOVÉ
Díky zvýšenému střihu se při 
pohybu neshrnují. Ovčí vlna je 
navíc funkční materiál, ideální 
pro sportovní oblečení. 
2 páry, Vel. 35–50.

349 Kč
1-001135

MERINO PONOŽKY 
SPORTOVNÍ
Důmyslný design, aby se ponožka 
v botě neshrnovala. Merino vlna 
zajistí pohodlí při každé aktivitě, 
v každém počasí. 
2 páry, Vel. 35–50.

399 Kč
1-00017

MERINO 
PONOŽKY 
PRACOVNÍ
Zesílená pata a špička 
zaručují vysokou odolnost 
pro dlouhé nošení 
v pracovní obuvi. 
2 páry, vel. 35–50.

249 Kč
1-00018

MERINO PONOŽKY LOVECKÉ
Teplé vlněné ponožky do největší zimy.
2 páry, Vel. 35–50.

399 Kč
1-000935

MERINO PODKOLENKY 
SE ZDRAVOTNÍM LEMEM 
Skvělá kombinace teplé ovčí vlny 
a pohodlí díky volnému lemu.
3 páry, Vel. 35–50.

599 Kč
1-00015

MERINO PONOŽKY OBLÁČEK 
Rozkvetlá louka, pasoucí se ovečky a modré nebe 
vnesou teplo do chladných dnů stejně jako ovčí 
vlna, která má skvělé tepelné vlastnosti a udržuje 
chodidla v suchu. Vel. 37–39.

249 Kč
1-000707

MERINO PONOŽKY 
SIBIŘSKÉ
Teploučké ponožky na doma 
i na zimní sporty. 
2 páry, Vel. 35–50.

399 Kč
1-000937

MERINO PONOŽKY LETNÍ 
Letní varianta ponožek z Merino vlny 
vhodná na turistiku i běžné nošení. 
2 páry, Vel. 35–50.

299 Kč
1-000933

22 23



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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

OBLEČ E NÍ PRO C E LOU RODINU

Vyzrajte 
nad počasím
Při opékání špekáčků, houbaření, nebo hrabání listí na zahradě 
vás může náhle zaskočit změna teploty. Buďte na ni připraveni 
a vybavte se slušivým oblečením z ovčí vlny, do kterého můžete 
obléct klidně celou rodinu. V naší nabídce najdete mnoho druhů 
vest pro děti i dospělé, a také mikiny, které vás zabalí do ovčí 
vlny. 

Novinka

NEPROMOKAVÁ VESTA 
S PODŠÍVKOU
Vesta s podšívkou z ovčí vlny 
obstojí i v mírném dešti nebo 
sněžení. Pro dámy i pány.   
Vel. S–4XL.

od 1 399 Kč
6-00991

Novinka

VESTA S KNOFLÍKY
Jednoduché zapínání na knoflíky 
a praktické kapsy této vlněné vesty 
přijdou vhod. Pro dámy i pány.   
Vel. S–5XL.

od 899 Kč
6-00995

Novinka

PRODLOUŽENÁ VESTA
Střih této vlněné vesty ochrání citlivou 
bederní oblast i při sezení nebo práci na 
zahrádce. Pro dámy i pány. 
Vel. S–4XL.

1 249 Kč
6-00993
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PROŠÍVANÁ VESTA
Materiál na vnější straně je odolný 
proti ušpinění třeba při práci na 
zahradě. Uvnitř vesty hřeje jemná 
ovčí vlna. Pro dámy i pány. 
Vel. S–5XL.

od 599 Kč
6-00015VESTA Z OVČÍ VLNY

Univerzální vesta na 
doma i na zahradu. Pro 
dámy i pány. Vel. S–5XL.

od 599 Kč
6-00008

Novinka

MIKINA KLOKANKA
Vysoký límec mikiny z ovčí vlny ochrání před 
zimou a průvanem.
Dámská přírodní: vel. S–4XL. 
Pánská tmavě šedá: vel. S–5XL

od 2 449 Kč
6-00994 ........ dámská
6-00999 ........ pánská

VESTA S KAPUCÍ
Kapuce této vlněné vesty ochrání hlavu před 
zimou a uši před nepříjemným větrem. 
Pro dámy i pány. Vel. S–5XL.

od 899 Kč
6-000500

VESTA S LÍMCEM
Límec zaručí příjemné teplo 
ovčí vlny v oblasti šíje a tak 
se nemusíte obávat bolavého, 
zatuhlého krku. Pro dámy i pány. 
Vel. S–5XL.

od 699 Kč
6-00013

SPORTOVNÍ VESTA
Pohodlná vlněná vesta na procházky, 
běhání či cyklistiku. Pro dámy i pány.  
Vel. S–4XL. 

1 399 Kč
6-00017

Novinka

VESTA VELUR 
Hebká, stylová vesta 
s ovčí vlnou pro 
dámy i pány.
Vel. S–4XL. 

1 449 Kč
6-00992

Novinka

BERANICE VELUR
Tlustá čepice z ovčí vlny s klapkami na uši 
do největších mrazů. 
Pro dámy i pány.  
Vel. M, XXL. 

929 Kč
3-00993
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LANOLIN NA PRANÍ
Ochraňuje vaše prádlo z přírodních 
materiálů, přírodního vlasu, pletené zboží, 
prostěradla, deky, záclony a spoustu 
dalšího.

Novinka

PALČÁKY Z OVČÍ VLNY
Hřejivé palčáky ve velikostech pro celou 
rodinu. Dámské, pánské, dětské.

349 Kč
4-00026

Novinka

ČEPICE S PODŠÍVKOU
Vlněná čepice ochrání před rozmary zimní 
přírody. Vel. S a M.

399 Kč
3-00991

Novinka

ČELENKA
Merino vlněná čelenka je ideální ochrana uší před 
chladným počasím na podzim či na jaře.
Vel. M a XXL.

329 Kč
3-00994

PALČÁKY VELUR
Hebké rukavice z veluru a uvnitř s ovčí 
vlnou v univerzální velikosti. 11 × 20 cm.

399 Kč
4-00500

Nesmí se žehlit.

Nesmí se sušit v bubnové sušičce.

Nesmí se chemicky čistit.

Maximální teplota vody: 30 °C, 
šetrné praní v pračce.

Výrobek je možno chemicky čistit.

Praní pouze v ruce.

Nesmí se bělit.

Povoleno žehlit na nízkou teplotu.

Maximální teplota vody: 30 °C, 
velmi šetrné praní v pračce.

Pouze šetrné chemické čištění.

Váš nový huňatý kousek z vlny může mít 
z počátku svůj specifický přírodní zápach. 
Nemějte obavu, pravidelným větráním 
postupně zmizí.

Další častou vlastností je, že může nový výrobek 
ze začátku pouštět chlupy. Toto není známkou 
špatné kvality, ale běžný prvotní proces, 
který se časem vytratí.

Výrobky jako deky, prostěradla a vesty z ovčí 
vlny doporučujeme pravidelně větrat na 
čerstvém vzduchu.

Výrobky z ovčí vlny nedoporučujeme 
prát v pračce

I když dnešní pračky nabízí program Vlna, 
velmi často se stává, že i tento šetrný program 
vlnu znehodnotí. Pokud je váš výrobek silně 
znečištěný, doporučujeme využít formu “suchého 
čištění”. 

Nesušte výrobek na topení 

Pokud teplota topení přesáhne 30 °C, voda 
obsažená ve vlně se také zahřeje na 30 °C 
a výrobek se srazí stejným způsobem jako 
při nevhodném praní.

Nepoužívejte aviváž ani sušičku

Praní ve vodě o teplotě více než 30 °C a dlouhé 
mletí v pračce výrobek znehodnotí, zplstnatí 
a srazí se. Takto znehodnocený výrobek 
nelze reklamovat.

Reklamaci je nutné uplatnit 
ihned po objevení vady

Pokračování v užívání výrobku může vést 
k trvalému znehodnocení zboží, které může 
být důvodem k zamítnutí reklamace.

OV E Č K Á R N A R A D Í

Jak pečovat o výrobky 
z ovčí vlny

199 Kč
23-00001 ...... 1L

499 Kč
23-00002 ...... 3L
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LŮŽKOVINY Z OVČ Í  VLNY

Zdravý spánek 
po celý rok
Znáte ten pocit, když si lehnete do měkoučkých peřin, 
usnete během minutky a ráno vstanete svěží a plní energie? 
My ano, a to hlavně díky přikrývkám z ovčí vlny, které 
příjemně zahřejí a přitom se pod nimi nepotíte. A protože 
kvalitně zvolené lůžkoviny jsou důležitou součástí zdravého 
spánku, je potřeba výbavu ložnice nepodcenit. Začít můžete 
výběrem té pravé přikrývky. 

L ŮŽ KOV I N Y Z OVČ Í  V L N Y

Při správné péči 
vám vydrží dlouho 
jako nové
Vlna je jako jeden z mála materiálů 
ceněný pro svou odolnost a samočistící 
schopnost. Ve vlně je obsažen lanolin, 
který se současně využívá jako vhodný 
prací prostředek na vlněné, ale i běžné 
textilie. Protože vlna pohlcuje vlhkost, 
stačí je jednou za čas vyvětrat na 
čerstvém vzduchu. Díky tomu si budete 
připadat, že spíte zase jako v novém.

DEKA HNĚDÁ DVOUVRSTVÁ
Teplá deka s příměsí velbloudí vlny, díky 
které má deka přírodně hnědou barvu. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 3 599 Kč
8-00015

Novinka     
ZÁKLADNÍ VLNĚNÁ PŘIKRÝVKA
Lehoučká přikrývka kombinující nejlepší vlastnosti 
ovčí vlny a umělých vláken. 
Dětská: 95 × 135 cm.
Letní, zimní, celoroční: 135 × 200, 220 × 200 cm.

od 1 199 Kč
9-00100 ........ letní
9-00102  ........ celoroční
9-00101 ......... zimní
9-00103  ........ dětská 

Novinka     
ZÁKLADNÍ POLŠTÁŘ 
S VLNĚNÝM VATOVÁNÍM
Vlna je rozprostřena na vnitřní straně 
povlaku a její efekt je tak rovnoměrný po 
celém polštáři. 55 × 35, 90 × 70 cm.

od 999 Kč
10-00100
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Proč je dobré 
větrat lůžkoviny 
Pravidelným větráním na čerstvém 
vzduchu navrátíte vlně prodyšnost 
a zbavíte ji zápachu. Díky tomu získá vlna 
zpět své přirozené vlastnosti, abyste mohli 
naplno využít veškeré její výhody při 
spánku a odpočinku.

TRADIČNÍ 
VLNĚNÁ PŘIKRÝVKA
Klasická přikrývka s nejvyšší 
gramáží vlněné výplně. 
Dětská: 95 × 135 cm.
Letní, zimní: 135 × 200, 
135 × 220, 220 × 200 cm.
Celoroční: 135 × 200 cm.

od 1 899 Kč
9-00001 ........ letní
9-00028 ........ celoroční
9-00007 ........ zimní
9-00014......... dětská 

TRADIČNÍ POLŠTÁŘ 
S VLNĚNOU VÝPLNÍ
Klasický polštář s kombinací ovčí vlny 
a dutého vlákna. 
40 × 40, 70 × 45, 90 × 70 cm.

od 599 Kč
10-00001

PRÉMIOVÝ POLŠTÁŘ 
S OVČÍ VLNOU
Pohodlné spaní díky nejjemnější 
Merino vlně a hebkému 
bavlněnému povlaku. 
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 1 499 Kč
10-00500

ORTOPEDICKÝ POLŠTÁŘ
Pro dobrou podporu ramen a krku 
při spaní na boku. 
55 × 35, 90 × 70 cm. 

od 1 599 Kč
10-00550

VLNĚNÝ POLŠTÁŘ 
HNĚDÝ
Pevný polštář s hebkým potahem 
z ovčí a velbloudí vlny. 
70 × 40, 55 × 35 cm.

od 899 Kč
10-00014

VLNĚNÝ POLŠTÁŘ 
PŘÍRODNÍ
Základní prvek vlněných lůžkovin 
se hodí do ložnice, obýváku i na 
chalupu. 
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 849 Kč
10-00015

VLNĚNÝ POLŠTÁŘ 
SE VZOREM
Výplň je z dutého vlákna, 
které zajišťuje stabilní tvar 
a nadýchanost polštáře. 
70 × 40 cm.

1 199 Kč
10-00119

ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ
Pro kvalitní odpočinek při spaní 
na zádech či na boku. 
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 1 499 Kč
10-00514

PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ 
PŘIKRÝVKA
Tenká, lehká, přesto však hřejivá přikrývka 
pro děti i dospělé. 
Dětská: 95 × 135 cm.
Letní, zimní, celoroční: 
135 × 200, 220 × 200 cm.

od 2 649 Kč
9-00500  ....... letní
9-00501 ........ celoroční
9-00504  ....... zimní
9-00505  ....... dětská 
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Známou výhodou ovčí vlny je její schopnost udržovat stálou teplotu. 
Tím pomáhá regulovat i naši tělesnou teplotu, v létě se v ní zbytečně 
nepřehříváme a v zimě je nám ve vlně teplo.  

Díky tomu si už nemusíte dělat starosti s nočním 
pocením nebo se bát, že vám během tuhé zimy bude 
chladno, ve vlněných lůžkovinách vám bude příjemně 
po celý rok. Stačí si vybrat vhodnou variantu 
přikrývky pro roční období a prostředí, ve kterém 
spíte. Vlnu oceníte i pokud trpíte na alergie, protože 
vlákno ovčí vlny nezadržuje prach a nemnoží se 
v něm bakterie.

Pokud o pořízení vlněné přikrývky přemýšlíte, 
poradíme vám, kterou variantu si zvolit, aby vám 
vyhovovala co nejlépe. Vybrat si můžete mezi 
přikrývkou základní, tradiční a prémiovou. 

Všechny naše přikrývky mají výplň z ovčí 
vlny, rozdíl mezi nimi poznáte hlavně v jejich 
hmotnosti a bavlněné sypkovině. 

Základní přikrývka je nejlehčí vlněnou přikrývkou 
v Ovečkárně. Její váha začíná již na 550 g a potah 
je vyroben ze směsi bavlny a umělých vláken. 
Druhou variantou je přikrývka tradiční, kterou 
najdete v klasické i prodloužené délce. Její výplň 
váží okolo 2 000 g a je vhodnou volbou pro ty, kteří 
rádi vzpomínají na těžké duchny, jaké používaly 
naše babičky. Materiál na povrchu je z čisté bavlny 
a určitě vás potěší, že právě tato přikrývka je 
vyrobena v České republice. Naší poslední 
huňatou variantou je přikrývka prémiová. Může 
se pochlubit výplní z nejjemnější vlny Merino, 
má hebký potah z jemné bavlny a je prošitá do 
tenké, avšak stále velmi hřejivé přikrývky. Její váha 
začíná od 1 500 g. Všechny přikrývky si můžete 
vybrat ve variantě zimní, letní nebo celoroční. 
Nabízíme také menší přikrývky pro děti, aby si 
i nejmenší členové rodiny mohli užívat kvalitních 

Základní
Nejlehčí vlněná přikrývka 
v Ovečkárně.

Výplň: 
100% vlna Merino

Potah: 
45 % bavlna, 55 % polyester

Hmotnost: 
od 550 g 

Tradiční
Připomíná duchny našich 
babiček, má těžší vlněnou výplň.

Výplň: 
100% ovčí vlna

Potah: 
100% bavlna

Hmotnost: 
od 2 000 g 

Prémiová
Obsahuje nejjemnější vlnu 
a má hebký povrch na dotek.

Výplň: 
100% vlna Merino

Potah: 
100% bavlna

Hmotnost: 
od 1 500 g

lůžkovin z ovčí vlny. K přikrývkám si můžete vybrat 
také ze široké nabídky polštářů. Pokud vás trápí 
problémy s krční páteří, zaujme vás anatomický 
či ortopedický polštář, který díky promyšlenému 
tvarování poskytuje dobrou oporu pro krční páteř 
a hlavu. Naši zákazníci si polštáře velmi chválí. 
Díky nim se jim příjemně spí a nebudí se s bolestmi 
za krkem. Soupravu lůžkovin můžete doladit také 
prostěradlem z ovčí vlny.

Pokud se vám vlastnosti ovčí vlny zalíbí natolik, 
že si vlnou budete chtít zútulnit další části domova, 
podívejte se na naše vlněné deky. Těmi se 
můžete přikrýt na gauči, nebo je sbalit s sebou 
na chalupu. Jednovrstvou deku nejvíce oceníte 
v letních měsících, dvouvrstvá deka vám zpříjemní 
i nejchladnější zimní dny.

A protože jsou lůžkoviny z ovčí vlny skvělou 
volbou i pro miminka, v našem sortimentu najdete 
i spoustu věcí pro nejmenší. Vlna chrání děti před 
prochladnutím a zároveň i přehřátím. Pořízení 
fusaku, hnízdečka nebo dětské deky může být 
skvělým dárkem pro vaše blízké, kteří očekávají 
nový přírůstek do rodiny.  

Výhodou je snadná údržba
Lůžkoviny z ovčí vlny mají ještě další velkou 
výhodu - vlněné přikrývky a deky není nutné 
prát. Lůžkoviny stačí pravidelně větrat na čerstvém 
vzduchu.

Jak se přikrývky líbí našim zákazníkům?
Přečtěte si recenzi od zákaznic Šárky a Andrei, které si nedávno koupily přikrývky:

„Mám asi 3 roky tradiční prošívanou přikrývku 
s ovčí vlnou, jsem s ní maximálně spokojená, 
(jsem věčný zmrzlík). Spí se pod ní úžasně, 
a proto jsem si už teď objednala Prémiovou 
s ovčí vlnou Merino. Ještě jsem nevyzkoušela, 
ale už se těším, až se do ní v zimě zachumlám.”

Šárka 2021/6

„Skutočne je prikrývka, ako píše obchod 
- vzdušná, príjemná, nepotí sa pod ňou. 
Otestovala som najskôr jeden kus, potom som 
objednala hneď aj druhú prikrývku. Je výborná! 
Veľká spokojnosť.”

Andrea 2021/6

OV E Č K Á R N A R A D Í

Proč si na spaní vybrat 
přikrývku z ovčí vlny?
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DEKA S OVEČKOU
Jednovrstvá vlněná deka pro sladké sny 
i odpočinek přes den. 
95 × 135, 135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 899 Kč
8-00008

DEKA VLNKA
Dvouvrstvou deku s bavlněnou podšívkou 
s ovečkami můžete použít oboustranně 
a oblíbí si ji děti i dospělí. 
95 × 135, 135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 1 399 Kč
8-00021

POLŠTÁŘ VLNKA
70 × 40, 55 × 35 cm.

od 849 Kč
10-00017

DEKA SE VZOREM DVOUVRSTVÁ
Deka s geometrickým vzorem zútulní 
každý pokoj. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 2 699 Kč
8-00016

DEKA PŘÍRODNÍ DVOUVRSTVÁ
Vhodná na zimu do každé studené 
ložnice i obývacího pokoje. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 2 499 Kč
8-00018

DĚTSKÁ DEKA
Hebká deka vhodná na spaní i jako 
podložka na hraní. 95 × 135 cm.

799 Kč
8-00500

PROSTĚRADLO HNĚDÉ
Prostěradlo z ovčí a velbloudí vlny je 
příjemné a hebké na dotek. 
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200 cm.

od 1 899 Kč
12-00111

PROSTĚRADLO 
S PODŠÍVKOU HNĚDÉ
V zimě můžete spát na vlněné 
straně prostřeradla a na léto si jej 
otočíte bavlněnou stranou nahoru. 
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 
180 × 200 cm. 

od 2 199 Kč
12-00011

PROSTĚRADLO 
S PODŠÍVKOU PŘÍRODNÍ  
Díky bavlněné podšívce můžete 
prostěradlo používat oboustranně. 
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 
180 × 200 cm.

od 1 699 Kč
12-00015

DĚTSKÉ PROSTĚRADLO
Zútulní dětskou postýlku a děti si na něm 
dobře odpočinou. 120 × 60 cm.

od 699 Kč
12-00112

Nové barvy
BAVLNĚNÉ 
POVLEČENÍ
Hezké povlečení zkrášlí 
každou ložnici a příjemný 
materiál zajistí dobrý 
odpočinek. 
Přikrývka: 135 × 200 cm.
Polštář: 90 x 70 cm.

od 599 Kč
12-00202
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DĚ TSK Á V ÝBAVA 

Pro naše 
nejmilejší
Právě novorozenci a miminka ocení ovčí vlnu ze všech 
nejvíce. Protože právě oni mají největší problém s udržením 
tělesné teploty, je pro ně ovčí vlna velmi přínosným 
materiálem. Díky svým přirozeným schopnostem udrží 
tělo každého miminka v teple a bez pocení, což přispívá 
i k jejich pohodě během spánku. V naší nabídce můžete 
najít výbavu od capáčků, přes fusak až po hnízdečko 2v1. 
A nezapomněli jsme ani na větší děti. Pro ty jsme rozšířili 
sortiment o slušivé vesty, aby si mohly dopřát stejně příjemný 
pocit za chladného počasí jako jejich rodiče.

NOVOROZENECKÁ SOUPRAVA
Merino souprava pro miminka obsahuje čepici, 
zavinovací mikinu, ponožky a palčáky. Tyto 
produkty lze pořídit i každý zvlášť. Vel. S, M. 

1 526 Kč
4-00030

Novinka

CAPÁČKY PRO 
NOVOROZENCE
Teplé bačkůrky pro nejmenší členy 
rodiny. Délka stélky: 9,5 cm.

349 Kč
14-01015

CAPÁČKY 
Z OVČÍ VLNY
Udrží nožky miminek 
v teple za každého počasí. 
Délka stélky: 13,5 cm.

349 Kč
14-00014

CAPÁČKY S JEHNĚČÍ KOŽEŠINOU
První botičky pro novorozence i děti, které se 
začínají stavět na nožky. 
Béžová: 0–6 měs., 6–12 měs., šedá: 6–12 měs.

299 Kč
14-00115

38 3938



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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

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

5% sleva 
na celý sortiment

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776

HNÍZDEČKO 
A KOJÍCÍ POLŠTÁŘ 2V1
Pomocník pro maminky a jejich drobečky. 
Vnější část se dá odepnout a použít jako 
kojící polštář nebo mantinel do postýlky. 
95 × 65 cm.

2 999 Kč
11-00009

HNÍZDEČKO 
Hnízdečko je bezpečným místem pro 
odpočinek nejmenších dětí. 
95 × 70 cm.

2 299 Kč
11-00008

DĚTSKÝ FUSAK 
Hodí se do hlubokého i sportovního 
kočárku při procházkách od podzimu 
až do jara. 
100 × 50 cm.

1 599 Kč
11-00005

Novinka

FUSAK S KOŽEŠINOU 
Při procházce s kočárkem ochrání 
miminko před zimou i větrem.  
70 × 45 cm.

1 599 Kč
11-00100

Odepnutím vznikne 
kojící polštář

Kožešina se 
dá odepnout

Novinka

SPACÍ PYTEL PRO NOVOROZENCE
Malá miminka potřebují hebké, jemné 
lůžkoviny, které je obklopí teplem a pohodlím.
85 × 45 cm.

899 Kč
11-00990

RUKÁVNÍK NA KOČÁREK
Při zimní procházce s kočárkem už 
nebudete potřebovat rukavice. 
42 × 22 cm. 

499 Kč
4-00025

SET DO KOČÁRKU
Fusak a rukávník si můžete pořídit i každý zvlášť. 
Fusak 100 × 50 cm, rukávník 42 × 22 cm.

2 473 Kč
19-00906
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KRÉM PROTI 
CHLADU
Ochranný krém pro 
citlivou dětskou pleť. 
75 ml.

49 Kč
19-00997

Novinka

DĚTSKÁ VESTA S KAPUCÍ
Zahřeje malé dobrodruhy při hraní doma i v přírodě. 
Vel. XS–XL.

799 Kč
6-00996

Novinka

DĚTSKÁ VESTA S KNOFLÍKY
Vlněná vesta je lehoučká, děti tak po chvíli 
zapomenou, že ji na sobě vůbec mají. 
Vel. XS–XL.

649 Kč
6-00997

ČEPICE S BAMBULÍ
Prodloužený střih ochrání citlivá 
dětská ouška před větrem.
S: 6–12 měs. M: 12–18 měs.

599 Kč
3-00223

PALČÁKY MERINO
Nejjemnější vlna a bavlněná 
podšívka spolehlivě zahřejí. 
Vel. 15 cm a 17 cm.

399 Kč
4-00015

VLNĚNÉ PALČÁKY SE ŠŇŮRKOU
Stačí protáhnout šňůrku rukávy bundy nebo 
kombinézy a rukavice se nikdy neztratí. 
9 × 17 cm.

299 Kč
4-00099

ROZKLÁDACÍ POLŠTÁŘEK
Polštářek z mikroplyše poslouží v noci 
jako pohodlný polštář, přes den jako 
věrný ovčí kamarád. 
Mini 18 × 22 cm, menší 22 × 7 cm, 
střední 26 × 34 cm, velký 33 × 45 cm.

od 199 Kč
10-00005
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FILCOVÉ BAČKŮRKY
Roztomilé bačkůrky z jemného filcu zahřejí 
nožky nejmenších členů rodiny. 
Vel. 19–26.

599 Kč
15-00511 ....... chlapecké, modré
15-00508 ...... dívčí, červené

PANTOFLE SOVIČKA
Lehounké přezůvky na doma i do školky. 
Vel. 25–34.

199 Kč
15-001002

VLNĚNÉ BALERÍNY 
Díky měkoučkým vlněným balerínkám 
bude každý malý krůček vašich dětí 
v teple a pohodlí. Vel. 21–34.

299 Kč
13-00600

KORKOVÉ 
PŘEZŮVKY
Tvarovaná stélka pro 
zdravou chůzi od malička.
Vel. 27–35.

899 Kč
13-00100

Novinka

PANTOFLE OVEČKA
Roztomilé domácí přezůvky, které si děti hned oblíbí. 
Vel. 25–34.

649 Kč
13-00992

Novinka

DĚTSKÉ BAČKORY ANDY
Ovčí kůže se perfektně přizpůsobí 
dětským nožkám a vlna je zahřeje. 
Vel. 24–34.

769 Kč
14-00751

Novinka

DĚTSKÉ TV BAČKORY
Měkké bačkory, které si děti nemusejí 
zouvat ani když se chtějí uvelebit na 
pohovce. 
Vel. 25–34.

399 Kč
13-00998
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O R T É Z Y A B A N DÁ Ž E

Užiteční 
pomocníci
Na namáhané a bolestivé partie těla vám z vlastní 
zkušenosti můžeme doporučit blahodárné účinky 
suchého tepla, které vzniká nošením ramenních, 
kolenních, nebo loketních ortéz z ovčí vlny. Právě 
díky nim si můžeme prohřátím ulevit od bolestí, 
které nejčastěji vznikají špatným pohybem nebo 
přetěžováním jedné části těla. I když nás suché teplo 
bolesti úplně nezbaví, jedná se o vhodnou podpůrnou 
metodu při regeneraci.

ELASTICKÝ LEDVINOVÝ PÁS
Nejhuňatější ochrana oblasti beder 
a pomocník při bolesti zad. Je elastický 
a díky jednoduchému zapínání na suchý 
zip se přizpůsobí vašemu tělu.  
Vel. S–XXL.

od 649 Kč
17-00200

LEDVINOVÝ PÁS NA 
ZAVAZOVÁNÍ
70 x 26 cm.

od 299 Kč
17-00007

ELASTICKÁ KOLENNÍ 
ORTÉZA
Vel. S–XL. 

399 Kč
17-00203

ELASTICKÁ 
LOKETNÍ ORTÉZA
Ulevuje od napětí svalů 
i bolesti kloubů při práci 
i sportu. Vel. S–L.

399 Kč
17-00204

Novinka

NÁRAMENÍK 
NA OBĚ RAMENA
Chrání ramena a záda před průvanem 
a prochladnutím. Zároveň ulevuje 
bolavým ramenům. Vel. S–M a L–XL.

699 Kč
17-00993

NÁKRČNÍK
Suchým teplem uvolňuje ztuhlé svaly krku 
a ulevuje od bolestí krční páteře.

299 Kč
17-00003

ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ 
NA SUCHÝ ZIP
Podpora při běžných činnostech 
i sportovních aktivitách.

299 Kč
17-00005
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KOLENNÍ ORTÉZA 
NA SUCHÝ ZIP

349 Kč
17-00004

BANDÁŽ NA SROVNÁNÍ 
VBOČENÉHO PALCE
Jednoduchá a účinná pomoc při 
problémech s vbočeným palcem. Je 
vyrobená z pružného a prodyšného 
textilního materiálu, takže ji můžete 
nosit i v uzavřené obuvi.

159 Kč
27-00002

ELASTICKÉ MERINO 
PODKOLENKY
Zahřejí studené nohy a pomáhají 
redukovat a předcházet otokům 
chodidel. Vel. 36–47.

599 Kč
17-00201

ELASTICKÉ 
MERINO PONOŽKY
Nohu příjemně stahují a tím posilují 
proudění krve. Vel. 36–47.

399 Kč
17-00202 

PODLOŽKA
NA JÓGU
Protiskluzová vrstva na 
spodní straně zajistí 
bezpečné domácí cvičení. 
72 × 200 cm.

1 799 Kč
12-000112

LEDVINOVÝ PÁS 
SE ZAPÍNANÍM NA GUMU
Díky elastickému pásu na suchý zip nastavíte šířku 
přesně podle své potřeby. Vel. S–M a L–XL.

od 599 Kč
17-00001

Novinka

NÍZKÉ ELASTICKÉ MERINO PONOŽKY 
Skvělé i jako teplé, měkoučké přezuvky na doma. 
Vel. 36–47.

399 Kč
17-00991

Novinka

POLŠTÁŘ ZA ZÁDA
Uleví od bolestí zad, pomáhá předcházet problémům 
s páteří a zároveň ochraňuje bederní oblast od prochladnutí. 
60 × 30 cm.

449 Kč
10-00099

OBVAZOVÁ OBUV
Díky dlouhým páskům můžete boty nastavit i pro silně oteklá 
nebo obvázaná chodidla. Prodyšný materiál obvazové 
obuvi je příjemný na domácí i venkovní nošení. Zvýšená 
varianta obvazové obuvi zpevňuje také oblast kotníku.

699 Kč

Vel. 36–46. 
15-000401

Vel. 36–42. 
15-000703

Vel. 36–46. 
15-000402

Vel. 36–46. 
15-000702
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se dozvíte jako první
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Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rychlá objednávka
volejte na 576 776 776
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OVČÍ KŮŽE
Elegantní ovčí kožešina přináší teplo 
a útulnost do každého interiéru.
U bílé kožešiny je na výběr ze tří 
velikostí: menší, střední nebo větší.

od 999 Kč
22-00001

TV PYTEL
Oblíbený kousek vlny pro 
chvíle pohody u televize, 
nebo třeba na terase při 
západu slunce. 
155 × 200 cm.

1 799 Kč
11-00006 

P R O D U K T Y D O D O M ÁC N O S T I

Hřejivé teplo 
domova
Pro váš domov jsme si připravili spoustu novinek. 
Výrobky z ovčí vlny vám zpříjemní vaše volné 
chvíle při sledování televize. Relaxovat můžete i ve 
vaně a přitom vyzkoušejte naši přírodní kosmetiku. 
Nově máme lanolinovou kosmetiku, která vaši 
pokožku zjemní a zvláční. Další produkty do 
domácnosti, jako třeba kuchyňské náčiní, najdete 
na našem webu. 

 

Novinka

RUKÁVNÍK
Suché teplo prohřeje 
studené a bolavé ruce 
doma i při zimní procházce.
26 × 18 cm.

od 299 Kč
4-00027

OHŘÍVAČ 
NOHOU 
Vel. S–L.

599 Kč
15-000800

Novinka

VLNĚNÝ ŽUPAN
Zahalí vás do měkké, hřejivé 
vlny, od hlavy až po kolena. 
Vel. M, XXL.

2 899 Kč
7-00990

Novinka

NÍZKÝ OHŘÍVAČ 
NOHOU
Skvělá ochrana od studené 
podlahy při sedavé práci.
42 × 42 cm.

459 Kč
11-00991

PODSEDÁK
40 × 40 cm.

299 Kč
18-00005

PODSEDÁK 
S OPĚRADLEM
100 × 50 cm.

499 Kč
18-00006

SADA PANTOFLÍ 
PRO HOSTY
Dopřejte každé návštěvě teplo 
a pohodlí a hosté se k vám budou 
rádi vracet. Sada obsahuje 5 párů 
pantoflí ve velikostech:
35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44.

od 749 Kč
13-0000666

VLNĚNÉ KOULE 
DO SUŠIČKY
Výtečná pomůcka do 
domácnosti pro změkčení 
prádla. V kombinaci 
s éterickými olejíčky 
se postarají o příjemné 
provonění vašeho prádla.
Sada 3 nebo 6 kusů.

od 299 Kč
23-00011

LANOLIN NA PRANÍ
Ochraňuje vaše prádlo z přírodních materiálů, 
přírodního vlasu, pletené zboží, prostěradla, deky, 
záclony a spoustu dalšího. Balení 1 nebo 3 litry.

od 199 Kč
23-00001
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Novinka

MÝDLO S OVČÍM 
MLÉKEM A LANOLINEM
Pečuje o pokožku i vlasy. 120 g.

189 Kč
19-01115

Novinka

PLEŤOVÝ KRÉM 
S LANOLINEM
Napomáhá hojení pokožky, 
hydratuje ji a zároveň ochraňuje 
před škodlivými vlivy okolí. 
100 ml.

199 Kč
19-01117

Novinka

SPRCHOVÝ GEL 
S LANOLINEM
Čistí a pečuje o pokožku. 
300 ml.

129 Kč
19-01118

Novinka

ŠAMPON 
S LANOLINEM
Posiluje a ochraňuje 
vlasy před okolními 
vlivy. 300 ml.

129 Kč
19-01119

Novinka

MÝDLO NA PRANÍ 
S LANOLINEM
Pro praní v ruce 
i v pračce. 200 g. 

169 Kč
19-01116

KOFEINOVÝ 
ŠAMPON
Vyživuje a posiluje 
vlasové kořínky.
550 ml.

89 Kč
19-00010

Novinka

KOFEINOVÝ 
KONDICIONÉR
Proti padání vlasů. 
Podporuje růst vlasů. 
550 ml.

99 Kč
19-01110

SLIVOVICOVÝ 
ŠAMPON
Obnovuje a posiluje 
vlasové vlákna.
550 ml.

89 Kč
19-00999

Novinka

MASÁŽNÍ GEL ALPA
Ulevuje po fyzické a sportovní námaze.
Francovkový, Kostival. 100 ml.

49 Kč
19-00993

KRÉM NA RUCE 
S LANOLINEM 
A VČELÍM VOSKEM
Obnovuje ochrannou 
bariéru kůže. 120 ml.

49 Kč
19-00008

Novinka

ALPA
Mazání na bolavé klouby a svaly. 
Také pro koupele a léčivé obklady. 
Francovka, Lesana, Konopí. 160 ml.

od 39 Kč
19-00995

52 5352
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+420 576 776 776
Volejte ve všední dny od 8:00 do 19:00. 

Pro usnadnění objednávky si prosím předem připravte názvy 
a kódy produktů, které si chcete objednat. Naši zaměstnanci 
vám za to budou vděční. :-) 

info@oveckarna.cz
Jednoduše nám napište názvy, kódy a velikosti produktů, které jste si vybrali. 
Nezapomeňte připsat vaše celé jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a také způsob 
platby a dopravy. Potvrzení o objednávce vám přijde na váš e-mail.

www.oveckarna.cz
Na e-shopu Ovečkárny máme otevřeno 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
Kdykoli budete mít chuť koupit si něco prospěšného pro své zdraví, stačí zajít do našeho 
internetového obchodu a vybrat si z výrobků z ovčí vlny nebo z přírodní kosmetiky. 
Informace o dopravě najdete na www.oveckarna.cz/doprava.

Pečuje o vás 
Zuzka

Vrácení zboží

Poradíme vám
Pokud potřebujete s čímkoli poradit, vysvětlit nebo vybrat vhodný produkt při řešení 
zdravotních problémů, napište nám nebo zavolejte.

Členové Ovečkárny se jen přihlásí na stránky 
a v nastavení účtu zvolí „Vrácení zboží“. 
Pokud nejste registrováni, můžete zboží vrátit na stránce: 
www.oveckarna.cz/nacteni-objednavky/returns

Jednoduše nám zboží do 30 dní od objednávky pošlete 
a my vám jej vyměníme nebo vrátíme peníze. Při vrácení nebo výměně 
zboží přes náš systém na webu můžete zvolit vrácení přes Zásilkovnu, 
které je zdarma. 

Sleva 5 % 
na celý nákup

Doprava zdarma 
od 999 Kč

Registrujte se na 
www.oveckarna.cz/registrace

ZÍ S K E J T E  V Ý H O DY

Staňte se členem 
naší Ovčí rodiny

Balíček nám můžete zaslat i poštou na adresu Ovečkárny. 
Přibalte kopii faktury se vzkazem o výměně nebo vrácení zboží a uveďte také 
číslo vašeho bankovního účtu. Balíček posíláte ovšem už na své náklady. 
Adresa: Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01

Telefonicky: 
+420 576 776 776 

E-mailem: 
info@oveckarna.cz

54 55



Ceny jsou včetně DPH. Změna cen a tiskových chyb vyhrazena. Aktuální ceny a informace naleznete na e-shopu www.oveckarna.cz.

Soutěžte o poukaz v hodnotě 500 Kč 
Stačí poslat tajenku na e-mail krizovka@oveckarna.cz. Každý měsíc vylosujeme jednoho výherce!


