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Vážení priatelia Ovečkárne,

ako každý rok, aj tohto roku by som chcel 
začať môj zimný pozdrav drobným obzretím 
sa za uplynulým rokom. Ovečkáreň v tomto 
roku prešla veľkou zmenou a privítala nových 
kolegov na strategických miestach. Vďaka nim 
sa ešte viac posúvame k našej vízii zabaliť 
Európu do ovčej vlny.

A aby sme to dokázali, pripravili sme na jeseň 
a zimu rekordný počet noviniek pre celú vašu 
rodinu. Pribudli ďalšie papuče, ponožky, vesty, 
české výrobky do kuchyne a predovšetkým 
vlastná lanolínová kozmetika. 

A jednou z mojich najobľúbenejších noviniek 
je nadviazanie spolupráce s firmou Prestige zo 
Zlína, s ktorou sme pre vás pripravili limitovanú 
edíciu príjemne huňatých zimných topánok.

Na záver by som vám všetkým chcel poďakovať 
za neutíchajúcu podporu Ovečkárne a za to, že 
s nami zdieľate radosť, ktorú vám naše výrobky 
prinášajú. Prajem vám, aby ste si v zdraví 
užili krásy jesene a príjemné prežitie zimných 
radovánok. Nezabudnite na to, že niekedy stačí 
len pokoj a nohy v teple.

Martin Bernátek 
zakladateľ Ovečkárne

Zimný katalóg sme pre vás pripravili 
s láskou k ovčej vlne. 

A pretože ovčia vlna patrí medzi vaše obľúbené 
prírodné materiály, rozšírili sme našu ponuku 
o množstvo zaujímavých výrobkov, ktoré si môžete 
rovno obliecť, alebo si nimi vybaviť domácnosť. 
Nečakajte príliš dlho a vyberte sa na prieskum 
noviniek po stopách ovečky Dorotky, ktorá sa tohto 
roku na jar stala novým členom našej ovčej rodiny 
a šťastíčkom Ovečkárne. Malú ovečku a jej život 
môžete sledovať na našich sociálnych sieťach.

V našom katalógu sa dozviete o novinkách, ktoré 
sme si pre vás pripravili, ale nájdete tu aj všetky 
overené, obľúbené výrobky. Naša ponuka je široká, 
a nezabudli sme ani na deti, ktoré si vďaka našim 
novým vestám, papučiam a ďalším krásnym kúskom 
z vlny a ďalších prírodných materiálov môžu dopriať 
rovnako hrejivé pohodlie z ovčej vlny ako dospelí.

Zabaľte sa 
do hrejivej 
ovčej vlny
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Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

Novinka

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

19,50 €
13-00999

OBUV NA DOM A

Teplo v pohodlí 
domova
Uzavreté papuče, šľapky, alebo papuče s ovčou vlnou? 
Každý si u nás môže nájsť svoju obuv na doma, vďaka ktorej 
zažije pravý pocit hrejivého pohodlia z ovčej vlny. Pretože 
my v Ovečkárni veríme, že všetky nohy si zaslúžia byť 
v teple.

Novinka

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

42,90 €
14-00754

Novinka

KOŽENÉ PAPUČE VANESA 
Luxusné papuče z ovčej kože a hebkej vlny 
zaujmú okrajom z huňatej kožušiny. 
Veľ. 36–42.

39 €
14-00752

Novinka

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

42,90 €
14-00753

Protišmyková 
a odolná podrážka

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

11,70 €
13-00006 ...... dámske, svetlé
13-00014....... pánske, tmavé
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5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
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Novinka

KOŽENÉ PAPUČE S OVČOU 
VLNOU ANDY
Zvonku jemná, hebká ovčia koža, vo vnútri 
mäkká, hrejivá ovčia vlna. Papuče Andy 
zabalia vaše nohy do absolútneho pohodlia. 
Veľ. 36–46.

46,90 €
14-00750

KOŽENÉ PAPUČE NA KLINKU 
Papuče s ovčou vlnou sú vďaka elegantnému 
vzhľadu vhodné aj ako prezuvky do práce.
Veľ. 36–41.

13,60 €
13-00021

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

11,70 €
13-00012

PÁNSKE FILCOVÉ PAPUČE 
Nadčasová domáca obuv z ovčej vlny 
pre chlapcov aj pánov každého veku. 
Veľ. 41–47.

13,60 €
15-001004

DÁMSKE PAPUČE NA KLINKU 
Vyvýšená päta spolu s hrejivou ovčou vlnou 
dodávajú papučiam extra pohodlie. 
Veľ. 37–42.

15,60 €
14-00096

VLNENÉ PAPUČE 
Ľahučké papuče sa hodia aj ako prezuvky 
pre hostí. Tmavo sivá, veľ. 34–47. 
Hnedá veľ. 36–47. Prírodná, veľ. 36–45.

od 18 €
13-00019

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

13,80 €
13-00808

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

11,70 €
15-001001

Novinka

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

30 €
13-00990

KOŽENÉ PAPUČE S BOČNÝM ZIPSOM
Teplé členkové papuče s vlnou obujete ľahko vďaka 
bočnému zipsu.
Veľ. 36–46.

19,50 €
14-00008
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PROTIŠMYKOVÉ PAPUČE 
S OVČOU VLNOU
Pohodlné papuče aj pre širokú nohu.

19,50 €
14-00095 ...... dámske červené, veľ. 36–42.
14-00094 ...... pánske modré, veľ. 41–46.

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

19,50 €
15-00611

Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323
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Rýchla objednávka
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DÁMSKE PAPUČE 
NA SUCHÝ ZIPS
Členkové papuče s ovčou 
vlnou aj pre vysoký 
priehlavok. 
Veľ. 37–42.

23,40 €
14-00093

FILCOVÉ PAPUČE NIKOLA
Poddajné papuče z mäkkého vlneného 
filcu. Veľ. 36–42.

43 €
15-00502

FILCOVÉ PAPUČE RÓBERT
Mäkká protišmyková podošva pre 
bezpečnú chôdzu. Veľ. 41–46.

43 €
15-00503

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

od 15,60 €

TV PAPUČE BEZ PÄTY 
Nízky variant obľúbených TV papúč 
z ovčej vlny, ktorý sa ľahko obúva. 
Veľ. 35–46.

15,60 €
15-000801

PÁNSKE PAPUČE NA SUCHÝ 
ZIPS S OVČOU VLNOU
Remienkom na suchý zips si nastavíte 
potrebnú výšku cez priehlavok. Veľ. 41–46.

23,40 €
14-00092

14-00010

14-00011

14-110012

14-10010
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VONK A JŠIA OBUV

Nohy v teple 
v každom počasí 
Pestrofarebná jeseň a biela zima, to sú obdobia, na ktoré 
sa tešíme celý rok. Tieto obdobia však so sebou prinášajú 
aj chladné a nevyspytateľné počasie, na ktoré je dobre sa 
poriadne pripraviť. Ak stavíte na hrejivú obuv s ovčou vlnou, 
žiadna nepriazeň počasia vás nedostane.

Netrápte sa premrznutými nohami a doprajte si naše huňaté 
pohodlie napríklad vďaka obľúbeným kapcom, zimným 
členkovým topánkam, alebo našej novinke, o ktorej sa dozviete 
na ďalších stránkach.

Nová farba

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

31,20 €
14-00055

Nová farba

ČLENKOVÉ ZIMNÉ 
TOPÁNKY BÁRA
Pružná gumička pri hornom okraji uľahčuje 
obúvanie. Ovčia vlna zahreje od špičiek 
prstov až po členky. Veľ. 37–42.

31,20 €
15-00551
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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.

3,10 €
1-00007

KOŽENÉ VLOŽKY DO 
TOPÁNOK S GÉLOM  
Podporia klenbu chodidla a mäkké 
gélové vankúšiky uľavia od bolesti.
Veľ. 36–46.

13,60 €
1-00709

Novinka
VLOŽKY DO TOPÁNOK 
Z OVČEJ KOŽE A VLNY
Mäkké a hrejivé vložky, ktoré 
premenia každú topánku na teplú 
zimnú obuv. 
Veľ. 36–48.

7,80 €
1-01000

Pánsky strih
14-00004

Nová farba

KAPCE
Mnohými zimami preverená obuv s ovčou 
vlnou sa hodí aj do najväčšieho mrazu. Pre 
dámy s vyšším strihom, pre pánov s nižším.
Dámske čierne, veľ. 36–45.
Dámske červené, veľ. 37–42.
Pánske modré, veľ. 41–46.
Pánske čierne, veľ. 41–48.

23,40 €
14-000051

Nová farba

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

31,20 €
14-00055

ČLENKOVÉ ZIMNÉ 
TOPÁNKY ADELA
Vlnené zateplenie zahreje a zapínanie 
na zips dovoľuje široko roztvoriť topánky 
a ľahko si ich obuť. Veľ. 36–42.

39 €
15-00500

Nová farba

ČLENKOVÉ ZIMNÉ 
TOPÁNKY BÁRA
Pružná gumička pri hornom okraji uľahčuje 
obúvanie. Ovčia vlna zahreje od špičiek 
prstov až po členky. Veľ. 37–42.

31,20 €
15-00551

Nová farba

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

31,20 €
15-00501
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Prestige
Spojením českého tradičného výrobcu 
Prestige a najhuňatejšieho prírodného 
materiálu, ovčej vlny, vznikla limitovaná 
edícia našich Huňatých Prestižiek Vlnka, 
ktoré si užijete pri svojich zimných 
prechádzkach mestom či prírodou.

KOŽENÉ TENISKY PRESTIGE
Obľúbené tenisky na každodenné 
nosenie aj vychádzky do prírody. 
Veľ. 37–46.

54,60 €
15-002000

SEMIŠOVÉ TENISKY PRESTIGE
Elegantná vychádzková obuv z jemnej 
brúsenej kože. 
Veľ. 37–46.

54,60 €
15-002006

Novinka

HUŇATÉ PRESTIŽKY VLNKA 
VYSOKÉ
Veľ. 37–48.

86,20 €
15-002100

ZIMNÁ KOŽENÁ OBUV PRESTIGE 
Zateplené zimné tenisky s vysokou podošvou.
Veľ. 37–46.

66,30 €
15-002005

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

54,60 €
15-002003

Novinka

HUŇATÉ PRESTIŽKY VLNKA 
NÍZKÉ
Veľ. 37–48.

74,50 €
15-002200
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Prečo práve Prestižky?
 
Pretože ich hodnoty sa zlučujú s tými našimi. Dbajú 
na kvalitu, tradíciu a spokojnosť zákazníkov. To 
pre nás boli rozhodujúce parametre. A ako radi 
hovoríme, vo dvojici to ide lepšie. Touto spoluprácou 
vznikol unikátny český výrobok, ktorý spája tradičnú 
výrobu Prestige s tým najhuňatejším prírodným 
materiálom, ovčou vlnou. Chceli sme spoločne 
vyrobiť takú topánku, ktorá bude dostatočne 
pohodlná na dlhých vychádzkach a zároveň v nej 
vždy bude príjemne teplo. Päta našich topánok 
tiež tlmí nárazy a mala by pomôcť všetkým, ktorí si 
zakladajú na komfortnej obuvi.

Prichystali sme pre vás dve verzie Huňatých 
Prestižiek Vlnka, jednu vyššiu a druhú nižšiu, takže 
záleží iba na vašej preferencii, ktorý pár si vyberiete. 
Na výrobe sme si dali naozaj záležať, preto mohol 
vzniknúť len limitovaný počet kusov. Ľahko sa teda 
môže sa stať, že sa vypredajú skôr, než poviete 
„švec“ .

V páre topánok Huňaté Prestižky Vlnka sa môžete 
vybrať do mesta, ale pokojne tiež na príjemnú 
vychádzku do prírody. Vďaka všetkým vlastnostiam 
ovčej vlny vás obuv ochráni pred chladom, 
nepríjemným potením a tvarovaná stielka sa postará 
o pohodlie celý čas, čo ich budete mať na nohách. 
Tešíme sa, že s nami budete zdieľať vaše zážitky 
v topánkach od dvojice českých firiem 
Ovečkáreň & obuv Prestige.

Dlhodobo sa sústreďujeme na našu víziu zabaliť celú Európu do ovčej vlny. 
A práve preto sme sa v Ovečkárni už nejaký čas pohrávali s myšlienkou, 
ako vám ponúknuť huňaté pohodlie v kombinácii s obľúbenými teniskami na 
zimné obdobie.

Veríme totiž, že nič nezahreje tak príjemne ako 
prírodná ovčia vlna. Spojenie ovčej vlny a tenisiek 
považujeme za ideálnu kombináciu, preto sme 
sa snažili nájsť českého výrobcu, ktorému by sme 

verili a poznali jeho prácu. Sme vďační, že si s nami 
potriasla rukou zlínska firma s obuvou Prestige, ktorá 
dlhodobo stavia na princípoch tradičnej baťovskej 
obuvníckej výroby. 

Tradičná výroba Prestige, Štípa pri Zlíne

Unikátna kombinácia huňatej ovčej vlny a hnedej kože

Česká 
výroba

Kvalitná 
koža

Vnútro 
z ovčej vlny

Päta tlmiaca 
nárazy

Tvarovaná 
stielka

P R E S T I G E ZO Z L Í N A

Huňaté, pohodlné, vaše
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PONOŽK Y

Celá zima bez 
pocitu chladu 
Ponožiek nie je nikdy dosť! Všetci totiž poznáme pocit, 
keď z práčky vytiahneme len jednu ponožku z páru 
alebo tú druhú nemôžeme nájsť ani v skrini. Preto je 
potrebné raz za čas doplniť svoju zásobu ponožiek. 
Predsa len je to kúsok oblečenia, ktorý nosíme 
a obmieňame každý deň.  

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

15,60 €
1-00016

Aké druhy ponožiek 
nájdete v Ovečkárni
V Ovečkárni si môžete vybrať ponožky nielen 
podľa materiálov, ale aj podľa strihu a toho, 
na akú príležitosť a v ktorom ročnom období 
ich budete nosiť.

Ponožky z ovčej vlny Merino
Vlnené ponožky sú skvelé na zahriatie 
nôh v zime, ale tenšie vzory využijete aj 
v lete. Vlna pohlcuje pot a nemnožia sa 
v nej baktérie, takže sa nemusíte obávať 
nepríjemného zápachu nôh. Ovčia vlna 
navyše udržiava stálu teplotu aj keď je vlhká, 
táto vlastnosť je užitočná po celý rok.

Ponožky z bavlny
Ponožky z bavlny sú univerzálne, dajú 
sa nosiť po celý rok. Bavlna je priedušná 
a ľahká, ponožky z nej teda využijete do 
zimných topánok aj letných tenisiek.

Ponožky z bambusového vlákna
Bambusové vlákno dobre odvádza vlhkosť od 
pokožky, chodidlá tak zostávajú v suchu po 
celý deň a v ponožkách nevzniká nepríjemný 
zápach.

U nás v Ovečkárni nájdete ponožky na bežné 
nosenie, športovanie aj pre chvíle odpočinku. 
Napríklad športové ponožky sú dômyselne 
vyrobené tak, že chránia nohy pred 
odieraním v športovej obuvi, a zároveň sa 
nezhŕňajú ani pri aktívnom pohybe. Na výlete 
do hôr oceníte hrejivé sibírske ponožky, ktoré 
sú skvelé do trekových topánok. Pre úľavu 
od pocitu ťažkých nôh zase odporúčame 
elastické ponožky či podkolienky. A ak 
hľadáte teplé, mäkučké ponožky, ktoré 
nesťahujú nohu, určite vyskúšajte naše 
ponožky či podkolienky s voľným lemom.

Nech už si vyberiete ktorékoľvek, veríme, 
že vám ponožky z Ovečkárne prinesú teplo 
a pohodlie.

18 1918
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Novinka

BAVLNENÉ PONOŽKY 
S VOĽNÝM LEMOM
Horný lem ponožiek je dosť 
široký, takže nesťahuje nohu. 
Veľ. 35–50. 

3,90 € 
1-00200

Novinka

BIO BAVLNENÉ 
PONOŽKY 
Ponožky z bio bavlny na 
každodenné nosenie. 
Veľ. 35–50.

4,30 €
1-00202

Novinka

MERINO PONOŽKY 
FROTÉ
Hrubé, mäkučké vlnené 
ponožky s ohŕňacím lemom. 
Veľ. 35–45.

9,70 €
1-00302

Novinka

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

11,70 €
1-00303

Novinka

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

11,70 €
1-00304

Novinka

MERINO PONOŽKY 
BESKYDY
Ponožky so spevnenou pätou 
a špičkou pre väčšiu odolnosť 
proti predratiu. 
Veľ. 35–48.

11,70 €
1-00301
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Pomocník
OBUVÁK A VYZUVÁK PONOŽIEK
Uľahčia vám každodenný život a navrátia vám 
sebestačnosť pri obliekaní.

9,70 €
27-00005

MERINO PONOŽKY 
ŠPORTOVÉ 
NADČLENKOVÉ
Vďaka zvýšenému strihu 
sa pri pohybe nezhŕňajú. 
Ovčia vlna je navyše 
funkčný materiál, ideálny 
pre športové oblečenie. 
2 páry, veľ. 35–50.

13,60 €
1-001135

MERINO PONOŽKY 
ŠPORTOVÉ
Dômyselný design, aby 
sa ponožka v topánke 
nezhŕňala. Merino vlna 
zaistí pohodlie pri každej 
aktivite, v každom počasí. 
2 páry, veľ. 35–50.

15,60 €
1-00017

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

9,70 €
1-00018

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

15,60 €
1-000935

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

23,30 €
1-00015

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 udržiava 
chodidlá v suchu. Veľ. 37–39.

9,70 €
1-000707

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

15,60 €
1-000937

MERINO PONOŽKY LETNÉ 
Letný variant ponožiek z vlny vhodný na 
turistiku aj bežné nosenie. 
2 páry, veľ. 35–50.

11,70 €
1-000933
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OBLEČ E NIE PRE C E LÚ RODINU

Vyjdite počasiu 
v ústrety
Pri opekaní špekáčikov, na hubách, alebo pri hrabaní lístia 
v záhrade vás môže náhle zaskočiť zmena teploty. Buďte na 
ňu pripravení a vybavte sa slušivým oblečením z ovčej vlny, do 
ktorého môžete obliecť pokojne celú rodinu. V našej ponuke 
nájdete mnoho druhov viest pre deti aj dospelých, a tiež mikiny, 
ktoré vás zabalia do ovčej vlny. 

Novinka

NEPREMOKAVÁ VESTA 
S PODŠÍVKOU
Vesta s podšívkou z ovčej vlny 
obstojí aj v miernom daždi alebo 
snežení. Pre dámy aj pánov.   
Veľ. S–4XL.

od 54,60 €
6-00991

Novinka

VESTA S GOMBÍKMI
Jednoduché zapínanie na 
gombíky a praktické vrecká tejto 
vlnenej vesty určite prídu vhod.   
Pre dámy aj pánov.
Veľ. S–5XL.

od 35,10 €
6-00995

Novinka

PREDĹŽENÁ VESTA
Strih tejto vlnenej vesty ochráni citlivú 
bedrovú oblasť aj pri sedení alebo pri 
práci na záhrade. Pre dámy aj pánov. 
Veľ. S–4XL.

48,80 €
6-00993
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PREŠÍVANÁ VESTA
Materiál na vonkajšej strane je 
odolný proti zašpineniu napríklad 
pri práci na záhrade. Vo vnútri vesty 
hreje jemná ovčia vlna. Pre dámy aj 
pánov. 
Veľ. S–5XL.

od 23,40 €
6-00015

VESTA Z OVČEJ VLNY
Univerzálna vesta na doma 
aj do záhrady. Pre dámy aj 
pánov. Veľ. S–5XL.

od 23,40 €
6-00008

Novinka

MIKINA KLOKANKA
Vysoký golier mikiny z ovčej vlny ochráni pred 
chladom a prievanom.
Dámska prírodná: veľ. S–4XL. 
Pánska tmavo sivá: veľ. S–5XL

od 95,60 €
6-00994 ........ dámska
6-00999 ........ pánska

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

od 35,10 €
6-000500

VESTA S GOLIEROM
Golier zaručí príjemné teplo 
ovčej vlny v oblasti šije, takže 
sa nemusíte obávať boľavého, 
stuhnutého krku. 
Pre dámy aj pánov. 
Veľ. S–5XL.

od 27,30 €
6-00013

ŠPORTOVÁ VESTA
Pohodlná vlnená vesta na prechádzky, 
behanie či cyklistiku. Pre dámy aj pánov.  
Veľ. S–4XL. 

54,60 €
6-00017

Novinka

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

56,60 €
6-00992

Novinka

BARANICA VELÚR
Hrubá čiapka z ovčej vlny s klapkami na uši 
do najväčších mrazov. 
Pre dámy aj pánov.  
Veľ. M, XXL. 

36,20 €
3-00993
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LANOLÍN NA PRANIE
Ochraňuje vašu bielizeň z prírodných 
materiálov, prírodného vlasu, pletené 
výrobky, prestieradlá, deky, záclony a iný 
textil.

Novinka

PALČIAKY Z OVČEJ VLNY
Hrejivé palčiaky vo veľkostiach pre celú 
rodinu. Dámske, pánske, detské.

13,60 €
4-00026

Novinka

ČIAPKA S PODŠÍVKOU
Vlnená čiapka ochráni pred rozmarmi 
zimnej prírody. Veľ. S a M.

15,60 €
3-00991

Novinka

ČELENKA
Merino vlnená čelenka je ideálna ochrana uší pred 
chladným počasím na jeseň či na jar.
Veľ. M a XXL.

12,90 €
3-00994

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

15,60 €
4-00500

Nesmie sa žehliť.

Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke.

Nesmie sa chemicky čistiť.

Maximálna teplota vody: 30 °C, 
šetrné pranie v práčke.

Výrobok je možné chemicky čistiť.

Pranie iba v rukách.

Nesmie sa bieliť.

Povolené žehliť na nízkej teplote.

Maximálna teplota vody: 30 °C, 
veľmi šetrné pranie v práčke.

Iba šetrné chemické čistenie.

Váš nový huňatý kúsok z vlny môže mať zo 
začiatku svoj špecifický prírodný zápach. 
Nemajte obavu, pravidelným vetraním postupne 
zmizne.

Ďalšou častou vlastnosťou je, že nový výrobok 
môže zo začiatku púšťať chlpy. Toto ale nie je 
známkou zlej kvality, ale bežný prvotný proces, 
ktorý sa časom vytratí.

Výrobky ako deky, prestieradlá a vesty z ovčej 
vlny odporúčame pravidelne vetrať na čerstvom 
vzduchu.

Výrobky z ovčej vlny neodporúčame 
prať v práčke

Aj keď dnešné práčky ponúkajú program Vlna, 
veľmi často sa stáva, že aj tento šetrný program 
vlnu znehodnotí. Keď je váš výrobok silne 
znečistený, odporúčame využiť formu „suchého 
čistenia“.

Nesušte výrobok na vyhrievacom telese

Keď teplota kúrenia presiahne 30 °C, voda 
obsiahnutá vo vlne sa tiež zahreje na 30 °C 
a výrobok sa zrazí rovnakým spôsobom ako pri 
nevhodnom praní.

Nepoužívajte aviváž ani sušičku

Pranie vo vode s teplotou viac než 30 °C a dlhé 
prehadzovanie v práčke výrobok znehodnotí, 
vlna splstnatie a zráža sa. Takto znehodnotený 
výrobok nie je možné reklamovať.

Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď po 
objavení závady

Pokračovanie v používaní výrobku môže viesť 
k trvalému znehodnoteniu tovaru, ktoré môže 
byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.

OV E Č K Á R E Ň R A D Í

Ako sa starať o výrobky 
z ovčej vlny

7,80 €
23-00001 ...... 1L

19,50 €
23-00002 ...... 3L
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LÔŽKOVINY Z OVČ E J VLNY

Zdravý spánok 
po celý rok
Poznáte ten pocit, keď si ľahnete do mäkučkých perín, 
zaspíte počas minútky a ráno vstanete svieži a plní energie? 
My áno, a to najmä vďaka prikrývkam z ovčej vlny, ktoré 
príjemne zahrejú, a pritom sa pod nimi nepotíte. A pretože 
kvalitne zvolené lôžkoviny sú dôležitou súčasťou zdravého 
spánku, je potrebné nepodceniť výbavu spálne. Začať 
môžete výberom tej pravej prikrývky. 

LÔŽ KOV I N Y Z OVČ E J V L N Y

Pri správnej 
starostlivosti vám 
vydržia dlho ako nové
Vlna je, ako jeden z mála materiálov, 
cenená pre svoju odolnosť a samočistiacu 
schopnosť. Vo vlne je obsiahnutý lanolín, 
ktorý sa súčasne využíva ako vhodný prací 
prostriedok na vlnené, ale aj bežné textílie. 
Pretože vlna pohlcuje vlhkosť, stačí ich 
raz za čas vyvetrať na čerstvom vzduchu. 
Vďaka tomu si budete pripadať, že spíte 
zase ako v novom.

DEKA HNEDÁ DVOJVRSTVOVÁ
Teplá deka s prímesou ťavej vlny, vďaka 
ktorej má deka prírodne hnedú farbu. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 141 €
8-00015

Novinka     
ZÁKLADNÁ VLNENÁ PRIKRÝVKA
Ľahučká prikrývka kombinujúca najlepšie vlastnosti 
ovčej vlny a umelých vlákien. 
Detská: 95 × 135 cm.
Letná, zimná, celoročná: 135 × 200, 220 × 200 cm.

od 47 €
9-00100 ........ letná
9-00102  ........ celoročná
9-00101 ......... zimná
9-00103  ........ detská 

Novinka     
ZÁKLADNÝ VANKÚŠ 
S VLNENÝM VATOVANÍM
Vlna je rozprestretá na vnútornej strane 
poťahu, jej efekt je takto rovnomerný po 
celom vankúši. 55 × 35, 90 × 70 cm.

od 39 €
10-00100
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Prečo je dobré 
vetrať lôžkoviny 
Pravidelným vetraním na čerstvom 
vzduchu vrátite vlne jej priedušnosť 
a zbavíte ju zápachu. Vďaka tomu vlna 
získa späť svoje prirodzené vlastnosti, aby 
ste mohli naplno využiť všetky jej výhody 
pri spánku a odpočinku.

TRADIČNÁ VLNENÁ 
PRIKRÝVKA
Klasická prikrývka s najvyššou 
gramážou vlnenej výplne. 
Detská: 95 × 135 cm.
Letná, zimná: 135 × 200, 
135 × 220, 220 × 200 cm.
Celoročná: 135 × 200 cm.

od 75 €
9-00001 ........ letná
9-00028 ........ celoročná
9-00007 ........ zimná
9-00014......... detská 

TRADIČNÝ VANKÚŠ 
S VLNENOU VÝPLŇOU
Klasický vankúš s kombináciou ovčej 
vlny a dutého vlákna. 
40 × 40, 70 × 45, 90 × 70 cm.

od 24 €
10-00001

PRÉMIOVÝ VANKÚŠ 
S OVČOU VLNOU
Pohodlný spánok vďaka 
najjemnejšej Merino vlne 
a hebkému bavlnenému poťahu. 
55 × 35, 90 × 70 cm.

od 59 €
10-00500

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

od 63 €
10-00550

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

od 35 €
10-00014

VLNENÝ VANKÚŠ 
PRÍRODNÝ
Základný prvok vlnených lôžkovín, 
ktorý sa hodí do spálne, obývacej 
izby aj na chalupu. 
55 × 35, 70 × 40 cm.

od 33 €
10-00015

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

47 €
10-00119

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

od 59 €
10-00514

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

od 104 €
9-00500  ....... letná
9-00501 ........ celoročná
9-00504  ....... zimná
9-00505  ....... detská
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Známou výhodou ovčej vlny je jej schopnosť udržiavať stálu teplotu. 
Tým pomáha regulovať aj našu telesnú teplotu, v lete sa v nej zbytočne 
neprehrievame a v zime je nám vo vlne teplo. 

Vďaka tomu si už nemusíte robiť starosti s nočným 
potením alebo sa báť, že vám počas tuhej zimy 
bude chladno, vo vlnených lôžkovinách vám bude 
príjemne po celý rok. Stačí si vybrať vhodný variant 
prikrývky pre ročné obdobie a prostredie, v ktorom 
spíte. Vlnu oceníte, aj keď trpíte na alergie, pretože 
vlákno ovčej vlny nezadržuje prach a nemnožia sa 
v ňom baktérie.

Keď premýšľate o kúpe vlnenej prikrývky, poradíme 
vám, ktorý variant si vybrať, aby vám čo najlepšie 
vyhovovala. Vybrať si môžete medzi prikrývkou 
základnou, tradičnou a prémiovou.

Všetky naše prikrývky majú výplň z ovčej 
vlny, rozdiel medzi nimi spoznáte hlavne v ich 
hmotnosti a bavlnenej sypkovine.

Základná prikrývka je najľahšou vlnenou 
prikrývkou v Ovečkárni. Jej hmotnosť sa začína 
už na 550 g a poťah je vyrobený zo zmesi bavlny 
a umelých vlákien. 

Druhým variantom je tradičná prikrývka, ktorú 
nájdete v klasickej aj predĺženej dĺžke. Jej výplň 
váži okolo 2 000 g a je vhodnou voľbou pre tých, 
ktorí radi spomínajú na ťažké periny, aké používali 
naše staré mamy. Materiál na povrchu je z čistej 
bavlny a určite vás poteší, že práve táto prikrývka je 
vyrobená v Českej republike. Naším posledným 
huňatým variantom je prémiová prikrývka. Môže 
sa pochváliť výplňou z najjemnejšej vlny Merino, má 
hebký poťah z jemnej bavlny a je prešitá do tenkej, 
avšak stále veľmi hrejivej prikrývky. Jej hmotnosť 
začína od 1 500 g. Všetky prikrývky si môžete 
vybrať vo variante zimná, letná alebo celoročná. 

Základná
Najľahšia vlnená prikrývka 
v Ovečkárni.

Výplň: 
100% vlna Merino

Poťah: 
45 % bavlna, 55 % polyester

Hmotnosť: 
od 550 g 

Tradičná
Pripomína perinu našich 
babičiek.

Výplň: 
100% ovčia vlna

Poťah: 
100% bavlna

Hmotnosť: 
od 2 000 g 

Prémiová
S najkvalitnejšiou vlnou 
a príjemným povrchom.

Výplň: 
100% vlna Merino

Poťah: 
100% bavlna

Hmotnosť: 
od 1 500 g

Ponúkame tiež menšie prikrývky pre deti, aby si aj 
najmenší členovia rodiny mohli užívať kvalitné 

lôžkoviny z ovčej vlny. K prikrývkam si môžete 
vybrať tiež zo širokej ponuky vankúšov. Ak vás 
trápia problémy s krčnou chrbticou, zaujme vás 
anatomický či ortopedický vankúš. Jeho tvarovanie 
je premyslené a vankúš poskytuje dobrú oporu 
pre krčnú chrbticu. Naši zákazníci si vankúše 
veľmi chvália. Oceňujú príjemný spánok a to, že 
sa nebudia so stuhnutým krkom. Súpravu lôžkovín 
môžete doladiť tiež prestieradlom z ovčej vlny.

Keď sa vám vlastnosti ovčej vlny zapáčia tak 
veľmi, že si vlnou budete chcieť zútulniť ďalšie časti 
domova, pozrite sa na naše vlnené deky. Tými sa 
môžete prikryť na gauči, alebo ich zbaliť so sebou 
na chalupu. Jednovrstvovú deku najviac oceníte 

v letných mesiacoch, dvojvrstvová deka vám 
spríjemní aj najchladnejšie zimné dni. 

A pretože lôžkoviny z ovčej vlny sú skvelým 
výberom aj pre bábätká, v našom sortimente 
nájdete aj množstvo vecí pre najmenších. Vlna 
chráni deti pred prechladnutím a zároveň aj 
prehriatím. Zakúpenie fusaku, hniezda alebo detskej 
deky môže byť skvelým darčekom pre vašich 
blízkych, ktorí očakávajú nový prírastok do rodiny. 

Výhodou je jednoduché udržiavanie
Lôžkoviny z ovčej vlny majú ešte ďalšiu veľkú 
výhodu – vlnené prikrývky a deky nie je nutné 
prať. Lôžkoviny stačí pravidelne vetrať na čerstvom 
vzduchu.

Ako sa prikrývky páčia našim zákazníkom?
Prečítajte si recenziu od zákazníčok Šárky a Andrey, ktoré si nedávno kúpili prikrývky:

„Asi 3 roky mám tradičnú prešívanú prikrývku 
s ovčou vlnou, som s ňou maximálne spokojná, 
(som zimomravá). Úžasne sa pod ňou spí, preto 
som si už teraz objednala Prémiovú s ovčou 
vlnou Merino. Ešte som ju nevyskúšala, ale už sa 
teším, keď sa do nej zababuším.”

Šárka 2021/6

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

Andrea 2021/6

OV E Č K Á R E Ň R A D Í

Prečo si na spanie vybrať 
prikrývku z ovčej vlny?
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Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

DEKA VLNKA
Dvojvrstvovú deku s bavlnenou podšívkou 
s ovečkami môžete použiť obojstranne a obľúbia si 
ju deti aj dospelí. 
95 × 135, 135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 55 €
8-00021

VANKÚŠ VLNKA
70 × 40, 55 × 35 cm.

od 33 €
10-00017

DEKA SO VZOROM DVOJVRSTVOVÁ
Deka s geometrickým vzorom zútulní každú izbu. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 105 €
8-00016

DEKA PRÍRODNÁ DVOJVRSTVOVÁ
Vhodná na zimu do každej studenej spálne 
aj obývacej izby. 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 98 €
8-00018

DETSKÁ DEKA
Hebká deka vhodná na spanie 
aj ako podložka na hranie. 
95 × 135 cm.

31,20 €
8-00500

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

od 74 €
12-00111

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 86 €
12-00011

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

od 66 €
12-00015

DETSKÉ PRESTIERADLO
Zútulní detskú postieľku a deti si na ňom 
dobre oddýchnu. 120 × 60 cm.

od 27 €
12-00112

Nové farby
BAVLNENÉ 
OBLIEČKY
Pekné obliečky skrášlia 
každú spálňu a príjemný 
materiál zaistí dobrý 
odpočinok. 
Prikrývka: 135 × 200 cm.
Vankúš: 90 x 70 cm.

od 24 €
12-00202

DEKA S OVEČKOU
Jednovrstvová vlnená deka pre sladké sny 
aj odpočinok cez deň. 
95 × 135, 135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

od 35 €
8-00008
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Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

DE TSK Á V ÝBAVA 

Pre našich 
najmilších
Práve novorodenci a bábätká zo všetkých najviac ocenia 
ovčiu vlnu. Pretože práve ony majú najväčší problém 
s udržaním telesnej teploty, je pre ne ovčia vlna veľmi 
prínosným materiálom. Vďaka svojim prirodzeným 
schopnostiam udrží telo každého bábätka v teple a bez 
potenia, a to prispieva aj k ich pohode počas spánku. 
V našej ponuke môžete nájsť výbavu od capačiek, cez fusak 
až po hniezdo 2v1.  A nezabudli sme ani na väčšie deti. Pre 
detičky sme rozšírili sortiment o slušivé vesty, aby si mohli 
dopriať rovnako príjemný pocit za chladného počasia ako 
ich rodičia.

NOVORODENECKÁ SÚPRAVA
Merino súprava pre bábätká obsahuje čiapku, 
zavinovaciu mikinu, ponožky a palčiaky. Tieto 
výrobky je možné kúpiť aj každý zvlášť. Veľ. S, M. 

60 €
4-00030

Novinka

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

13,80 €
14-01015

CAPAČKY 
Z OVČEJ VLNY
Udržia nožičky bábätiek 
v teple v každom počasí. 
Dĺžka stielky: 13,5 cm.

13,80 €
14-00014

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.

11,70 €
14-00115
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www.oveckaren.sk/registracia
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na celý sortiment
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HNIEZDOČKO 
A VANKÚŠ NA DOJČENIE 2V1
Pomocník pre mamičky a ich drobcov. Vonkajšia 
časť sa dá odopnúť a použiť ako vankúš na 
dojčenie alebo mantinel do postieľky. 
95 × 65 cm.

117,50 €
11-00009

HNIEZDOČKO 
Hniezdočko je bezpečným miestom pre 
odpočinok najmenších detí. 
95 × 70 cm.

90 €
11-00008

DETSKÝ FUSAK
Hodí sa do hlbokého aj športového kočíka 
pri prechádzkach od jesene až do jari. 
100 × 50 cm.

62,40 €
11-00005

Novinka

FUSAK S KOŽUŠINOU 
Pri zimnej prechádzke s kočíkom ochráni 
bábätko pred prechladnutím. 
70 × 45 cm.

63 €
11-00100

Odopnutím vznikne 
vankúš na dojčenie

Kožušina sa dá 
z fusaku odopnúť

Novinka

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

35,20 €
11-00990

RUKÁVNIK NA KOČÍK
Už nebudete potrebovať rukavice 
a ovládanie kočíka bude jednoduchšie. 
42 × 22 cm. 

19,50 €
4-00025

SET DO KOČÍKA
Fusak a rukávnik si môžete kúpiť aj každý zvlášť. 
Fusak 100 × 50 cm, rukávnik 45 × 25 cm.

97 €
19-00906
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Akcie a novinky
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30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
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Rýchla objednávka
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KRÉM PROTI 
CHLADU
Ochranný krém pre 
citlivú detskú pleť. 
75 ml.

1,90 €
19-00997

Novinka

DETSKÁ VESTA S KAPUCŇOU
Zahreje malých dobrodruhov pri hraní doma 
aj v prírode. 
Veľ. XS–XL.

31,20 €
6-00996

Novinka

DETSKÁ VESTA S GOMBÍKMI
Vlnená vesta je ľahučká, deti tak po chvíli 
zabudnú, že ju vôbec majú na sebe. 
Veľ. XS–XL.

25,40 €
6-00997

ČIAPKA S BRMBOLCOM
Predĺžený strih ochráni citlivé detské 
uši pred vetrom.
S: 6–12 mes. M: 12–18 mes.

23,40 €
3-00223

PALČIAKY MERINO
Najjemnejšia vlna a bavlnená 
podšívka spoľahlivo zahrejú. 
Veľ. 15 cm a 17 cm.

15,60 €
4-00015

VLNENÉ PALČIAKY SO ŠNÚRKOU
Stačí pretiahnuť šnúrku rukávmi bundy alebo 
kombinézy a rukavice sa nikdy nestratia. 
9 × 17 cm.

11,70 €
4-00099

ROZKLADACÍ VANKÚŠIK
Vankúšik z mikroplyšu poslúži v noci ako 
pohodlný vankúš, cez deň ako verný ovčí 
kamarát. 
Mini 18 × 22 cm, menší 22 × 7 cm, 
stredný 26 × 34 cm, veľký 33 × 45 cm.

od 7,80 €
10-00005
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FILCOVÉ PAPUČKY ADAM
Roztomilé papučky z jemného filcu zahrejú 
nožičky najmenších členov rodiny. 
Veľ. 19–26.

23,40 €
15-00511 .... chlapčenské, modré
15-00508 ... dievčenské, červené

PAPUČE SOVIČKA
Ľahučké prezuvky na doma aj do škôlky.
Veľ. 25–34.

7,80 €
15-001002

VLNENÉ BALERÍNY 
Vďaka mäkučkým vlneným balerínkam 
bude každý malý krôčik vašich detí 
v teple a pohodlí.
Veľ. 21–34.

14,10 €
13-00600

KORKOVÉ 
PREZUVKY
Tvarovaná stielka pre zdravú 
chôdzu od malička.
Veľ. 27–35.

35,10 €
13-00100

Novinka

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

25,40 €
13-00992

Novinka

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

30 €
14-00751

Novinka

DETSKÉ TV PAPUČE
Mäkké papuče, ktoré si deti nemusia 
vyzúvať, ani keď sa chcú uvelebiť 
na pohovke. 
Veľ. 25–34.

15,60 €
13-00998

Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323
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sa dozviete ako prví
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tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323
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O R T É Z Y A B A N DÁ Ž E

Užitoční 
pomocníci
Na namáhané a bolestivé partie tela vám z vlastnej 
skúsenosti môžeme odporúčať blahodarné účinky 
suchého tepla, ktoré vzniká nosením ramenných, 
kolenných, alebo lakťových ortéz z ovčej vlny. Práve 
vďaka nim si môžeme prehriatím uľaviť od bolestí, 
ktoré najčastejšie vznikajú nesprávnym pohybom 
alebo preťažovaním jednej časti tela. Aj keď suché 
teplo nás úplne nezbaví bolesti, ide o vhodnú 
podpornú metódu pri regenerácii.

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

od 25,40 €
17-00200

ĽADVINOVÝ PÁS NA 
ZAVÄZOVANIE
70 x 26 cm.

od 11,70 €
17-00007

ELASTICKÁ KOLENNÁ 
ORTÉZA
Veľ. S–XL.

15,60 €
17-00203

ELASTICKÁ 
LAKŤOVÁ ORTÉZA
Uľavuje od napätia svalov 
aj bolesti kĺbov pri práci aj 
športe. Veľ. S–L.

15,60 €
17-00204

Novinka

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

27,30 €
17-00993

NÁKRČNÍK
Suchým teplom uvoľňuje stuhnuté svaly krku 
a uľavuje od bolestí krčnej chrbtice.

11,70 €
17-00003

ORTÉZA NA ZÁPÄSTIE 
NA SUCHÝ ZIPS
Podpora pri bežných činnostiach 
aj športových aktivitách.

11,70 €
17-00005
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KOLENNÁ ORTÉZA 
NA SUCHÝ ZIPS

13,60 €
17-00004

BANDÁŽ NA NAROVNANIE 
VBOČENÉHO PALCA
Jednoduchá a účinná pomoc pri 
problémoch s vbočeným palcom. Je 
vyrobená z pružného a priedušného 
textilného materiálu, takže ju môžete 
nosiť aj v uzatvorenej obuvi.

6,30 €
27-00002

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

23,40 €
17-00201

ELASTICKÉ MERINO 
PONOŽKY
Nohu príjemne sťahujú a tým posilňujú 
prúdenie krvi. Veľ. 36–47.

15,60 €
17-00202 

PODLOŽKA 
NA JOGU
Protišmyková vrstva na 
spodnej strane zaistí 
bezpečné domáce cvičenie. 
72 × 200 cm.

70,20 €
12-000112

ĽADVINOVÝ PÁS 
SO ZAPÍNANÍM NA GUMU
Vďaka elastickému pásu na suchý zips si šírku 
nastavíte presne podľa svojej potreby.  
Veľ. S–M a L–XL.

od 23,40 €
17-00001

Novinka

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

15,60 €
17-00991

Novinka

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

17,50 €
10-00099

OBVÄZOVÁ OBUV
Vďaka dlhým remienkom môžete topánky nastaviť aj pre silne 
opuchnuté alebo obviazané chodidlá. Priedušný materiál 
obväzovej obuvi je príjemný na domáce aj vonkajšie nosenie. 
Zvýšený variant obväzovej obuvi spevňuje tiež oblasť členkov.

27,30 €

Veľ. 36–46. 
15-000401

Veľ. 36–42. 
15-000703

Veľ. 36–46. 
15-000402

Veľ. 36–46. 
15-000702
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Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323

OVČIA KOŽA
Elegantná ovčia kožušina prináša 
teplo a útulnosť do každého interiéru.
U bielej kožušiny si môžete vybrať 
z troch veľkostí: menšia, stredná alebo 
väčšia.

od 39 €
22-00001

TV VAK
Obľúbený kúsok vlny pre 
chvíle pohody pri televízore, 
alebo aj na terase pri 
západe slnka. 
155 × 200 cm.

70,20 €
11-00006 

V Ý R O B K Y D O D O M ÁC N O S T I

Hrejivé teplo 
domova
Pre váš domov sme si pripravili množstvo noviniek. 
Výrobky z ovčej vlny vám spríjemnia vaše voľné 
chvíle pri sledovaní televízie. Relaxovať môžete 
aj vo vani a pritom vyskúšať našu prírodnú 
kozmetiku. Po novom máme lanolínovú kozmetiku, 
ktorá zjemní a zvláčni vašu pokožku. Ďalšie 
výrobky do domácnosti, ako napríklad kuchynské 
náčinie, nájdete na našom webe.

 

Novinka

RUKÁVNIK
Suché teplo prehreje 
studené a boľavé ruky doma 
aj pri zimnej prechádzke.
26 × 18 cm.

od 11,70 €
4-00027

OHRIEVAČ 
NÔH
Veľ. S–L.

23,40 €
15-000800

Novinka

VLNENÝ ŽUPAN
Zahalí vás do mäkkej, 
hrejivej vlny, od hlavy až 
po kolená. Veľ. M, XXL.

113,10 €
7-00990

Novinka

NÍZKY 
OHRIEVAČ NÔH
Skvelá ochrana od studenej 
podlahy pri sedavej práci.
42 × 42 cm.

17,90 €
11-00991

PODSEDÁK
40 × 40 cm.

11, 70 €
18-00005

PODSEDÁK 
S OPERADLOM
100 × 50 cm.

19,50 €
18-00006

SADA PAPÚČ 
PRE HOSTÍ
Doprajte každej návšteve teplo 
a pohodlie a hostia sa k vám budú radi 
vracať. Súprava obsahuje 5 párov 
papúč vo veľkostiach:  
35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44.

od 29,30 €
13-0000666

VLNENÉ GULE 
DO SUŠIČKY
Výborná pomôcka do 
domácnosti na zmäkčenie 
bielizne. V kombinácii 
s éterickými olejmi sa 
postarajú o príjemné 
prevoňanie vašej bielizne.
Sada 3 alebo 6 kusov.

od 11,70 €
23-00011

LANOLÍN NA PRANIE
Ochraňuje vašu bielizeň z prírodných materiálov, 
prírodného vlasu, pletené výrobky, prestieradlá, 
deky, záclony a iný textil. Balenie 1 alebo 3 litre.

od 7,80 €
23-00001
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Staňte sa členom ovčej rodiny
www.oveckaren.sk/registracia

5 % zľava 
na celý sortiment

Akcie a novinky
sa dozviete ako prví

30 dní na vrátenie
tovaru zdarma

Doprava zdarma 
od 39 € po registrácii

Doprava zdarma
od 1 800 Kč

Rýchla objednávka
volajte na +421 221 201 323
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volajte na +421 221 201 323

Novinka

MYDLO S OVČÍM 
MLIEKOM A LANOLÍNOM
Stará sa o pokožku aj vlasy. 120 g.

7,40 €
19-01115

Novinka

PLEŤOVÝ KRÉM 
S LANOLÍNOM
Napomáha hojeniu pokožky, 
hydratuje ju a zároveň ochraňuje 
pred škodlivými vplyvmi okolia. 
100 ml.

7,80 €
19-01117

Novinka

SPRCHOVÝ GÉL 
S LANOLÍNOM
Čistí a stará sa o pokožku 
celého tela. 300 ml.

5,10 €
19-01118

Novinka

ŠAMPÓN 
S LANOLÍNOM
Posilňuje a ochraňuje 
vlasy pred okolitými 
vplyvmi. 300 ml.

5,10 €
19-01119

Novinka

MYDLO NA PRANIE 
S LANOLÍNOM
Pre pranie v rukách aj 
v práčke. 200 g. 

6,60 €
19-01116

KOFEÍNOVÝ 
ŠAMPÓN
Vyživuje a posilňuje 
vlasové korienky.
550 ml.

3,50 €
19-00010

Novinka

KOFEÍNOVÝ 
KONDICIONÉR
Proti vypadávaniu vlasov. 
Podporuje rast vlasov. 
550 ml.

3,90 €
19-01110

SLIVOVICOVÝ 
ŠAMPÓN
Obnovuje a posilňuje 
vlasy po celej dĺžke.
550 ml.

3,50 €
19-00999

Novinka

MASÁŽNY GÉL ALPA
Uľavuje po fyzickej a športovej 
námahe. Francovkový, Kostihoj. 
100 ml.

1,90 €
19-00993

KRÉM NA RUKY 
S LANOLÍNOM 
A VČELÍM 
VOSKOM
Obnovuje ochrannú 
bariéru kože. 120 ml.

1,90 €
19-00008

Novinka

ALPA
Mazanie na boľavé kĺby a svaly. 
Tiež do kúpeľa a liečivých obkladov. 
Francovka, Lesana, Konope. 160 ml.

od 1,50 €
19-00995

52 5352
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+421 221 201 323
Volajte počas pracovných dní od 8:00 do 19:00. 

Pre zjednodušenie 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
E-shop Ovečkáreň máme otvorený 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 alebo z prírodnej kozmetiky. 
Informácie o doprave nájdete na www.oveckarna.sk/doprava-a-platba_p21.html.

Stará sa o vás 
Zuzka

Vrátenie tovaru

Poradíme vám
Keď potrebujete s čímkoľvek poradiť, vysvetliť alebo si vybrať vhodný výrobok pri riešení 
zdravotných problémov, napíšte nám alebo zavolajte.

Členovia Ovečkárne sa len prihlásia na webovú stránku a v nastavení 
účtu vyberú „Vrátenie tovaru“. 
Ak nie ste zaregistrovaní, môžete tovar vrátiť na stránke:  
www.oveckaren.sk/reklamacie

Jednoducho nám tovar do 30 dní od objednávky pošlite a my vám 
ho vymeníme alebo vrátime peniaze. Pri vrátení alebo výmene tovaru 
cez náš systém na webe si môžete vybrať vrátenie cez Zásielkovňu, 
ktoré je zdarma.

Zľava 5 % 
na celý nákup

Doprava zdarma 
od 39 €

Registrujte sa na 
www.oveckaren.sk/registracia

ZÍ S K A J T E V Ý H O DY

Staňte sa členom 
našej Ovčej rodiny

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 posielate balíček už na 
svoje náklady. Adresa: Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, 
Zlín 760 01, Česká republika.

Telefonicky: 
+421 221 201 323

E-mailom: 
info@oveckaren.sk

54 55



Ceny sú vrátane DPH. Zmena cien a tlačových chýb vyhradená. Aktuálne ceny a informácie nájdete v e-shope www.oveckaren.sk.

Súťažte o poukaz v hodnote 20 €
Stačí poslať tajničku na e-mail krizovka@oveckarna.cz. Každý mesiac vyžrebujeme jedného výhercu!


