
20 22/20 23

W W W.OV I N S H O P. RO

GHIDUL
PUFOS

Cadou 

Din lână
În valoare 
de 39 Lei. 
Mai multe la 
pagina 50.

20 22/20 23

W W W.OV I N S H O P. RO

GHIDUL
PUFOS

Cadou 

Din lânăDin lână
În valoare În valoare 
de 39 Lei. de 39 Lei. 
Mai multe la Mai multe la 
pagina 50.pagina 50.

50
Șosete sustenabile 
ca un cadou

43
Cum să ai grijă 
de sănătatea ta

33
Cum să alegeţi 
pătura potrivită



Mâinile sau picioarele vostre sunt în 
permanenţă reci? Asta înseamnă că 
sunteţi o persoană friguroasă. Toamna 
și iarna aceasta vor fi despre voi în 
Ovinshop. 

Ne-am propus un scop - să încălzim pe toţi cei 
friguroși cu miracolul nostru pufos natural.

Nu am lenevit și toată vara am pregătit noutăţi 
din lână. Urmăriţi noutăţile noastre ca de 
exemplu, pulovere, noua colecţie de poncho-
uri, paltaone, căciuli sau mănuși care vă vor 
fi la îndemână de fiecare dată când plecaţi 
într-o excursie cu familia în zilele reci. Și ce 
modalitate mai bună poate fi de a petrece 
serile lungi de iarnă decât să vă acoperiţi cu 
cei dragi cu o pătură de lână uitându-vă la 
filmul preferat? Veţi vedea că încălzește foarte 
bine și pe cei mai friguroși dintre voi. Noutăţi 
veţi găsi și printre așternuturi și ne gândim și la 
pâslarii voștri preferaţi, unde am adăugat un 
nou model cu ornament folcloric.

Serviţi ceva bun și începeţi să vă alegeţi din 
noile articole favorite sau produse testate în 
timp. Și nu uitaţi, Crăciunul bate încet, dar sigur 
la ușă.

Nou
PULOVER DE PENTRU 
FEMEI VLNKA S03
Pulover din lână de oaie cu guler înalt. 
Măr. S–XXL.

685 Lei
K-5-51000

Dragi prieteni ai Ovinshop,

anul acesta, fără îndoială, ne-a dat multora de furcă. 
Voi cum sunteţi? Nouă, anul acesta, s-a născut un 
băiat așa că acum petrec mai mult timp cu familia, 
pentru care sunt extrem de recunoscător.

Când spun familia, mă gândesc și la voi, clienţii noștri. 
Fie că aţi făcut cumpărături la noi o singură dată, sau 
aţi revenit la Ovinshop pentru a face cumpărături re-
gulat și asta mă bucură nespus de mult. Și voi fi foarte 
fericit dacă vă alăturaţi familiei noastre de oiţe, unde 
vă pregătim o mulţime de avantaje.

Ne așteaptă zile reci și eu am o presimţire că anul 
acesta va fi ceva mai rece ca în anii precedenţi. 
Ei bine și astfel s-a născut misiunea noastră pen-
tru această iarnă - să salvăm pe toţi cei friguroși. 
Sperăm, că datorită articolelor noastre pufoase vom 
reuși. Pentru că ce ne încălzește atât afară cât și în 
casă mai bine decât lâna, care la fel de bine îngrijește 
și oiţele în fiecare zi chiar și în cele mai reci zile?

În concluzie, aș vrea să vă urez o toamnă și iarnă 
plăcută cu multe plimbări alături de cei dragi. Și nu 
uitaţi, că cel mai important lucru este- să aveţi parte 
de liniște și picioare calde.

Martin Bernátek
fondator al companiei 
Ovinshop

Să salvăm pe 
cei friguroși 4 Încălţăminte pentru casă

10 Pantofi de exterior

18 Îmbrăcăminte

26 Șosete

30 Lenjerie de pat

33 Cum să alegeţi corect
o plapumă

36 Copii

42 Orteze și sănătate

43 Cum să aveţi grijă de
sănătatea voastră

48 Articole - pentru o casă 
pufoasă

50 Cum să comandaţi mai ușor

50 Obţineţi șosete cadou

51 Returnarea produselor

52 Avantaje pentru membrii noștri

Ce găsiţi 
în catalog
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Culoare nouă

PAPUCI DIN PIELE CU PLATFORMĂ
Datorită aspectului lor elegant, se potrivesc și ca 
pantofi de schimb la muncă. Măr. 36–41.

de la 86 Lei
K-13-00021

Nou

PAPUCI DIN VELUR REIAT PENTRU
Încălţăminte de casă pe tot parcusul anului din 
material textil.
Pentru femei: Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi: Măr. 41–46.

75 Lei
K-15-000420  ...... pentru femei: maro, galben 
K-14-00097  ........ pentru bărbaţi: gri, verde

Nou

PAPUCI TV CU VELCRO
Potriviţi pentru picioare foarte largi 
și pentru un picior înalt.
Măr. S–M, L–XL.

193 Lei
K-13-000550 

PAPUCI DE CASĂ DIN LÂNĂ
Încălţăminte moale doar din lână de oaie.
Alb natural: Măr. 36–45. 
Gri închis: Măr. 36–47.
Maro: Măr. 36–47.

de la 107 Lei
K-13-00017 

ÎNC ĂLŢĂ MINTE PE NTRU C ASĂ

Căldură 
pentru fiecare 
gospodărie

PAPUCI DIN PIELE PENTRU
Papuci de iarnă din piele de vacă și 
lână de oaie.
Pentru femei: Măr. 36–44.
Pentru bărbaţi: Măr. 41–50.

86 Lei
K-13-00006......... pentru femei, culoare deschisă
K-13-00014 ......... pentru bărbaţi, culoare închisă

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PAPUCI RICHARD
Papuci eleganţi îmblăniţi cu lână.
Măr. 41–47.

172 Lei
K-13-00077

PĂPUCI CU PLATFORMĂ
Călcâiul ridicat mărește confortul în timpul mersului.
Măr. 36–42.

107 Lei 
K-14-00996

PAPUCI COMFORT PENTRU
Papuci de damă cu lână de oaie.
Pentru femei: bej, Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi: carouri, Măr. 41–46.

de la 86 Lei
K-14-00090......... pentru femei 107 Lei
K-14-00091 ......... pentru bărbaţi 86 Lei

PAPUCI PENTRU TOT PARCURSUL 
ANULUI PENTRU BĂRBAŢI
Papuci simpli de casă pentru bărbaţi.
Măr. 41–46.

86 Lei
K-15-000363

PAPUCI VANESA  
Papuci de lux din piele și lână de oaie 
impresionează cu marginea de blană.
Măr. 36–42.

214 Lei
K-14-00752

PAPUCI ERIK 
Papuci excepţionali de moi din piele fină 
de oaie și lână.
Măr. 41–46.

257 Lei
K-14-00754

PAPUCI DIN PÂSLĂ PENTRU 
BĂRBAŢI 
Încălţăminte de casă din lână de oaie 
pentru băieţi și domni de toate vârstele. 
Măr. 41–47.

86 Lei
K-15-001004

PAPUCI DE PIELE "PARDAL"
Papuci clasici din piele cu lână de oaie 
pentru dame și domni.
Cu tiv din lână pentru femei: Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi: Măr. 41–47.

86 Lei
K-13-00008......... pentru femei
K-13-00016 ......... pentru bărbaţi

PAPUCI DIN PÂSLĂ "PISICUŢĂ"
Papuci ușori de pâslă cu lână de oaie pentru 
purtarea zilnică. Măr. 36–42.

86 Lei
K-15-001001

Ș T I AŢ I ,  C Ă . . .

Puteţi scăpa cu 
ușurinţă de mirosul 
neplăcut din pantofi

Tot ce trebuie să faceţi este să alegeţi pantofi din 

materiale naturale care să nu producă mirosuri 

neplăcute. De exemplu, ca lâna de oaie.

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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BALERINI DIN LÂNĂ
Încălţăminte ușoară din lână cu talpa moale de piele.
Măr. 35–46.

86 Lei
K-13-00808

Culoare nouă

PAPUCI TV DIN PÂSLĂ SILVIA ȘI  ADAM
Pantofi confortabili din pâslă cu talpa moale.
Silvia, Măr. 36–42.
Adam, Măr. 41–46.

236 Lei
K-15-00510 ......... Silvia: roșu, bej
K-15-00507 ......... Adam: albastru, bej

TV PAPUCI
Vă înfășoară picioarele reci în lâna de oaie în timp 
ce vă uitaţi la televizor sau lucraţi la calculator. 
Măr. 35–46.

de la 86 Lei
K-14-00010

PAPUCI DIN PIELE 
"SĂLĂȘENE"
Papuci din piele îmblăniţi cu lână de oaie 
pentru dame și domni.  Măr. 36–46.

129 Lei
K-15-00611

PAPUCI ÎNALŢI
Lâna de oaie va încălzi de la degete până la glezne, iar 
croiala înaltă a pantofilor va proteja împotriva frigului și 
a curenţilor de aer. Măr. 35–46.

172 Lei
K-13-00990 

ȘOȘONI ANTIDERAPANŢI
Se potrivesc și pentru picioarele late.
Pentru femei roșu: Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi albastru: Măr. 41–46.

150 Lei
K-14-00095 ......... pentru femei
K-14-00094 ......... pentru bărbaţi

ȘOȘONI ANDY
Șoșoni moi, pufoși din piele și lână 
de oaie. Măr. 36–46.

257 Lei
K-14-00750

PAPUCI PE GLEZNA CU FERMOAR
Pantofi calzi cu lână, ușor de încălţat datorită 
fermoarului lateral. Măr. 36–46.

129 Lei
K-14-00008

ȘOȘONI CU VELCRO
Șoșoni cu lână de oaie și pentru un arc înalt.
Pentru femei roșu: Măr. 36–42. 
Pentru bărbaţi negru: Măr. 41–46.

150 Lei
K-14-00093 ........... pentru femei
K-14-00092........... pentru bărbaţi 

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PANTOFI  DE E X TE RIOR

Pentru fiecare pas 
pe care îl faceţi

BALERINI CONFORTABILI 
CU VELCRO
Cureaua peste laba piciorului ţine pantoful pe picior.
Măr. 36–42.

172 Lei
K-15-000368

TENIȘI CU GEL
Măr. 36–42.

172 Lei
K-15-000400

TENIȘI CU GEL
Teniși respirabili cu branţ moale 
din gel. Măr. 36–42.

172 Lei
K-15-000400

TENIȘI GEL CU VELCRO
Cu Velcro, puteţi strânge sau slăbi 
tenișii după cum este necesar.
Măr. 36–42.

193 Lei
K-15-000441

BALERINI CONFORTABILI
Balerinii respirabili au o croială 
potrivită și pentru picioarele late. 
Măr. 36–42.

150 Lei
K-15-000353

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Măr. 36–42Măr. 36–43 Măr. 36–42

Măr. 36–43 Măr. 36–43

Măr. 36–42 Măr. 36–42

Nou

PAPUCI OTO
Papuci pentru băieţi și 
pentru bărbaţi de toate 
vârstele care nu numai 
că arată bine, dar sunt și 
sănătoși pentru purtarea 
pe tot parcursul zilei. 
Măr. 41–46.

86 Lei
K-15-00355

PAPUCI "TREPKY"
Papuci de plută cu o curea de piele 
pentru casă sau în oraș. 
Pentru femei: Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi: Măr. 41–48.

150 Lei
K-13-00359 ......... pentru femei

K-13-00366 ......... pentru bărbaţi

SABOŢI ANATOMICI DIN 
PIELE PERIATĂ
Încălţăminte de vară din materiale 
naturale - piele și lemn de arin.
Maro, pentru femei: măr. 36-43.
Albastru, pentru femei: măr. 36-42.
Maro, pentru bărbaţi: măr. 41-46.
Albastru, pentru bărbaţi: măr. 41-47.

150 Lei
K-15-00607 ......... pentru femei
K-15-00011 ......... pentru bărbaţi

SABOŢI JOȘI PENTRU FEMEI
Un călcâi ușor ridicat ajută la o postură 
corectă. Măr. 36–42.

150 Lei
K-15-00608

corectă. Măr. 36–42.

150 Lei

Nou

PAPUCI DIN PLUTĂ 
MARTIN ȘI MARTINA
Papuci din plută anatomici care vă 
vor garanta un sprijin bun și mai ales 
sănătos pentru picioare.
Pentru femei: Măr. 36–42.
Pentru bărbaţi: Măr. 41–48.

214 Lei
K-13-00369 ......... pentru femei

K-13-00469 ......... pentru bărbaţi

SABOŢI ANATOMICI
Branţul modelat din lemn tare susţine 
arcul piciorului. Puteţi găsi toate 
variantele de culoare la 
www.ovinshop.ro

150 Lei
K-15-000200 

Ș T I AŢ I ,  C Ă . . .

Mersul în 
saboţi nu este 
doar elegant?

Mersul în saboţi ajută la 

corectarea posturii coloanei 

vertebrale.

PANTOFI CU GEL 
PENTRU HALLUX 
MILADA
Branţul de gel moale și 
călcâiul ridicat vor aduce 
ușurare picioarelor dureroase.
Măr. 36–42.

107 Lei
K-15-005007

PAPUCI DIN PLUTĂ 
LAURA
Catarama metalică este practică 
și deasemenea decorează perfect 
pantofii. Măr. 36–42.

172 Lei
K-13-00388
K-13-00388

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Model nou

PÂSLARI CU LÂNĂ DE OAIE
Cea mai îndrăgită încălţăminte de iarnă de la 
Ovinshop, completată cu broderie folclorică.
Pentru femei, negru folcloric, măr. 36-43.
Pentru femei, roșu, măr. 37-42.
Pentru bărbaţi, negru joși, măr. 41-48.
Pentru bărbaţi, albastră joși, măr. 41-46.

150 Lei
K-14-00005......... pentru femei
K-14-00004......... pentru bărbaţi

CIZME DE ODIHNĂ 
CU LÂNĂ DE OAIE
Încălţăminte confortabilă, 
largă potrivită pentru purtarea 
din toamnă până primăvara.
Măr. 36–42.

214 Lei
K-14-00055

Nou

BOTINE DIN PÂSLĂ BLANKA
Pantofi din piele potriviţi pentru toamnă, 
primăvară și o iarnă ușoară. Măr. 36–42.

257 Lei
K-15-00553

Nou

BOTINE CU LÂNĂ DE OAIE 
BERTA
Încălţăminte de iarnă din piele cu lână 
de oaie pentru femei. Măr. 36–42.

289 Lei
K-15-00554

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

PANTOFI  DE E X TE RIOR

Profitaţi de căldură 
la fiecare pas

15



CIZME DE IARNĂ ADELA
Izolaţia din lână vă ţine de cald, iar închiderea 
cu fermoar permite deschiderea largă 
a pantofului și încălţarea ușoară.
Măr. 36–42.

214 Lei 
K-15-00500

Nou

CIZME DE ZĂPADĂ MATLASATE
Încălţăminte de iarnă impermeabilă cu izolaţie 
din lână. Măr. 36–42.

300 Lei 
K-14-00552

Nou
PAPUCI DE ODIHNĂ CU ȘIRETURI
Botinele preferate cu lână de oaie într-o versiune 
nouă. Măr. 36–42.

214 Lei 
K-15-00556

Nou

CIZME DE ZĂPADĂ CU FERMOAR
Cizme de zăpadă impermeabile cu lână de oaie și 
închidere ușoară cu fermoar. Măr. 36–42.

300 Lei
K-14-000554

CIZME DE IARNĂ LUCIE
Lâna pufoasă de oaie încălzește și protejează gleznele.
Măr. 36–42.

214 Lei  
K-15-00501

CIZME DE IARNĂ BARA
Banda elastică de la marginea superioară ușurează 
încălţarea. Lâna de oaie încălzește de la vârful 
degetelor până la glezne. Măr. 36–42.

214 Lei 
K-15-00551

BRANŢURI CU 
LÂNĂ DE OAIE
Puteţi ajusta cu ușurinţă 
dimensiunea inserţiei prin 
tăiere exact în funcţie de 
nevoile d-voastre.
Măr. 36–48.

20 Lei
K-1-00007

BRANŢURI DIN 
PIELE CU LÂNĂ 
DE OAIE
Măr. 36–48.

54 Lei
K-1-01000

Ajutător

DESCĂLŢĂTOR DIN 
LEMN
Încălţarea ușoară a pantofilor 
fără a fi nevoie să vă aplecaţi 
sau să vă îndoiţi.

64 Lei
K-27-00056

Ajutător

ÎNCĂLŢĂTOR DIN 
LEMN
Ușurează încălţarea oricărui 
pantof închis în timp ce sunteţi 
așezaţi sau staţi în picioare.
2 dimensiuni: 55 és 65 cm.

de la 43 Lei
K-27-00055

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Nou
PALTON DIN LÂNĂ CU NASTURI
Palton din lână de oaie cu glugă și două 
buzunare.
Măr. XS/S, M/L.

642 Lei
K-6-02000

Nou
PULOVER DIN LÂNĂ VLNKA S08
Pulover din fibre fine de oaie, potrivit pentru 
dame și domni. Măr. XS–XXL.

664 Lei
K-5-51010

Nou
PULOVER DIN LÂNĂ PENTRU 
FEMEI VLNKA S03
Pulover din lână de oaie cu guler înalt.
Măr. S–XXL.

685 Lei
K-5-51000

Nou
PULOVER DIN LÂNĂ 
PENTRU FEMEI VLNKA S07
Pulover lung din lână moale de oaie.
Măr. S–XXL.

664 Lei
K-5-51004 

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

ÎMBR ĂC Ă MINTE

Îmbrăcaţi-vă 
din cap până în 
picioare

1918



VESTĂ DIN LÂNĂ CU GLUGĂ
Gluga acestei veste de lână vă va proteja capul 
de frig și urechile de vântul neplăcut. Măr. S–5XL.

214 Lei
K-6-00912

VESTĂ DIN LÂNĂ CU GULER
Gulerul garantează căldura plăcută a lânii de 
oaie în zona gâtului, astfel încât nu trebuie să 
vă faceţi griji pentru un gât cu dureri, înţepenit.
Măr. S–5XL.

193 Lei
K-6-00014

Nou
PULOVER DIN LÂNĂ PENTRU 
BĂRBAŢI VLNKA S11
Gulerul înalt va ţine de cald chiar și în cele mai 
reci ierni. Măr. S–XXL.

664 Lei
K-5-51032

VESTĂ DIN LÂNĂ
Vestă universală pentru acasă sau în grădină.
Măr. S–5XL.

de la 150 Lei
K-6-00010

VESTĂ MATLASATĂ DIN LÂNĂ 
DE OAIE
Materialul exterior este rezistent la murdărie, 
de exemplu atunci când lucraţi în grădină. 
Interiorul vestei este încălzit de lâna moale din 
oaie. Măr. S–5XL.

193 Lei
K-6-00015

VESTĂ DIN LÂNĂ VELUR
Vestă moale și elegantă din lână de oaie 
pentru dame și domni. Măr. S–4XL.

321 Lei
K-6-00992

VESTĂ EXTINSĂ DIN LÂNĂ
Croiala acestei veste de lână va proteja zona 
lombară sensibilă chiar și atunci când staţi sau 
lucraţi în grădină.
Măr. S–5XL.

300 Lei
K-6-00993

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

VESTĂ IMPERMEABILĂ CU 
CĂPTUȘEALĂ DIN LÂNĂ
Vestă cu căptușeală din lână de oaie va rezista 
chiar și în ploaie ușoară sau zăpadă. Măr. S–5XL.

321 Lei
K-6-00991
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HANORAC CANGUR DIN LÂNĂ
Gulerul înalt al hanoracului din lână 
de oaie protejează împotriva frigului și 
a curenţilor de aer. Măr. S-5XL.

557 Lei
K-6-00994 .......... pentru femei, alb natural
K-6-00999 .......... pentru bărbaţi, gri închis

Nou

HANORAC PRELUNGIT DIN LÂNĂ
Hanorac cu fermoar și glugă din lână caldă de oaie.
Măr. XS–4XL.

557 Lei
K-6-02008 

CĂCIULĂ VLNKA 
V01
Căciulă de damă cu 
căptușeală din lână și 
pompon decorativ.

129 Lei
K-3-80012

Nou
CĂCIULĂ VLNKA V08
Căciulă tricotată din lână, cu borduri 
late și un pompon moale.

107 Lei
K-3-80015

Nou

CĂCIULĂ VLNKA V23
Căciulă beanie cu lână de oaie 
și pompon.

161 Lei
K-3-90004

CĂCIULĂ 
USHANKA DIN 
LÂNĂ
Căciula din blană caldă va 
proteja chiar și de cea mai 
urâtă iarnă și de vântul rece.
Măr. M, XXL.

214 Lei
K-3-00992

CĂCIULĂ USHANKA CU COZOROC
Căciulă de iarnă cu clape pentru urechi și cozoroc 
care protejează împotriva soarelui, ploii și zăpezii.
Măr. M, L. 

214 Lei
K-3-00990

CĂCIULĂ VLNKA V02
Căciulă universală care se 
potrivește la orice ocazie.

150 Lei
K-3-80013

CĂCIULĂ VLNKA V03
Căciulă caldă din lână de oaie 
cu căptușeală din lână.

107 Lei
K-3-80011

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Nou

FULAR TIP TUNEL 
VLNKA N01
Fularul tip guler din lână se 
potrivește bine cu un palton 
sau o jachetă sport.

118 Lei
K-4-0106

Nou

FULAR TIP TUNEL 
VLNKA N02

225 Lei
K-4-0105

Nou

FULAR VLNKA B03
Fularul cu model norvegian 
este potrivit atât pentru 
dame, cât și pentru domni.

150 Lei
K-4-0103

Nou

FULAR VLNKA B01
Fular monocrom se potrivește în 
fiecare garderobă de iarnă.

182 Lei
K-4-0101

Nou

MĂNUȘI VLNKA R02
Lâna de oaie protejează mâinile și 
încălzește și atunci când este umedă. 
Măr. S, M, L.

150 Lei
K-4-10005

MĂNUȘI CU UN 
DEGET VELUR
Mănuși moi din velur cu 
lână de oaie în interior 
într-o mărime universală.
11 × 20 cm.

107 Lei
K-4-00500

MĂNUȘI CU UN DEGET 
DIN LÂNĂ DE OAIE
Mănușile calde sunt disponibile în 
mărimi pentru întreaga familie.
Mărime: Pentru femei, pentru 
bărbaţi, Pentru copii.

97 Lei
K-4-00026

BENTIŢĂ DIN 
LÂNĂ DE OAIE
Bentiţa din lână este 
protecţia potrivită a urechii 
împotriva vremii reci din 
toamnă sau primăvară. 
Măr. M, XXL.

86 Lei
K-3-00994

Nou

BENTIŢĂ C01
Bentiţă tricotată de lână 
vă va ţine de cald din 
toamnă până primăvara.

150 Lei
K-3-90001

Nou

BENTIŢĂ C02
Bentiţa de damă 
elegantă din lână fină 
de oaie.

86 Lei
K-3-90002

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Nou

ȘOSETE MERINO ȘI ȘOSETE 
PÂNĂ LA GENUNCHI CU 
MODEL FOLCLOR
Șosete de lână cu model folcloric 
tradiţional. Puteţi aprecia șosetele până 
la genunchi sub pantaloni pentru ţinute 
casual, precum și cu pantofi sport, 
bocanci sau pantofi de schi. Măr. 35–42.

de la 64 Lei
K-1-04205 ........... șosete 64 Lei
K-1-04206 ........... șosete de genunchi 86 Lei

Nou

ȘOSETE MERINO ȘI ȘOSETE PÂNĂ 
LA GENUNCHI TRUPA DE OI
Înveseliţi-vă ziua cu o turmă de oi și răsfăţaţi-vă 
cu confortul lânii de oaie. Măr. 35–48.

de la 60 Lei   
K-1-00305 ........... șosete 60 Lei
K-1-04207 ........... șosete de genunchi 86 Lei

ȘOSETE TRADIŢIONALE 
MERINO
Model clasic de șosete tricotate 
într-un concept modern de lână.
Măr. 35–48.

64 Lei
K-1-00304

ȘOSETE MERINO 
BESKYDY
Șosete cu călcâi și vârf întărit 
pentru o rezistenţă mai mare la 
alunecare. Măr. 35–48.

64 Lei
K-1-00301

ȘOSETE MERINO 
FROTIR
Șosete groase și moi din 
lână cu tiv rulat. 
Măr. 35–45.

64 Lei
K-1-00302

ȘOSETE SIBERIENE 
MERINO
Șosete calde pentru acasă și 
sporturi de iarnă.
2 perechi. Măr. 35–50.

97 Lei  
K-1-000937

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

ȘOSE TE

Picioare ca 
în ca în puf
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ȘOSETE DE GENUNCHI 
MERINO CU TIV 
MEDICINAL
O combinaţie ideală de lână caldă 
de oaie și confort datorită tivului liber.
3 perechi. Măr. 35–50.

150 Lei
K-1-00015

ȘOSETE MERINO CU TIV MEDICINAL
Tivul lejer al acestor șosete este ideal dacă aveţi 
probleme cu cirulaţia săngelui la nivelul picioarelor.
3 perechi. Măr. 35–50.

97 Lei  
K-1-00016

ȘOSETE MERINO FULG DE 
ZĂPADĂ
Șosete înalte de lână pentru cizme de iarnă și 
papuci de casă. Măr. 35–48.

64 Lei 
K-1-00303

ȘOSETE MERINO 
REN ȘI CERB
Șosete de lână cu model 
tradiţional de iarnă sunt un 
cadou grozav de Crăciun. 
Măr. 35–50.

43 Lei
K-1-00206 ........... cerb, gri 
K-1-00207 ........... ren, maro

Ajutător

ÎNCĂLŢĂTOR ȘI DESCĂLŢĂTOR 
ȘOSETE
Vă vor ușura viaţa de zi cu zi și vă vor reda 
independenţa atunci când vă îmbrăcaţi.

64 Lei
K-27-00005

ȘOSETE DE LUCRU 
MERINO
Călcâiul și vârful întărit 
garantează durabilitate ridicată 
pentru purtarea îndelungată 
a pantofilor de lucru.
2 perechi. Măr. 35–50.

64 Lei
K-1-00018

ȘOSETE SPORT MERINO
Pentru zile pline de activitaţi, fie 
vară, fie iarnă. 
2 perechi. Măr. 35–50.

97 Lei
K-1-00017 ........... bej
K-1-001135 ......... mix

ȘOSETE DE 
VÂNĂTOARE 
MERINO
Șosete calde de lână pentru 
cea mai friguroasă iarnă.
2 perechi. Măr. 35–50.

86 Lei
K-1-000935

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PLAPUMĂ TRADIŢIONALĂ 
CU LÂNĂ DE OAIE
O pătură clasică cu cel mai mare gramaj 
de umplutură de lână.
De vară, de iarnă:
135 × 200, 135 × 220, 220 × 200 cm.
Pe tot parcursul anului: 135 × 200, 
135 × 220 cm.
Copii: 95 × 135 cm.

de la 407 Lei
K-9-00001 ........... de vară
K-9-00028 ........... pe tot parcursul anului
K-9-00007 .......... de iarnă
K-9-00014 ........... copii

PERNĂ PREMIUM CU 
LÂNĂ DE OAIE 
Dormitul comfortabil datorită celei 
mai fine lână Merino și husei moale 
din bumbac.
55 × 35, 90 × 70 cm.

de la 321 Lei
K-10-00500

PLAPUMĂ BASIC CU LÂNĂ DE 
OAIE
O pătură ușoară care combină cele mai bune 
proprietăţi ale lânii de oaie și fibrelor sintetice.
De vară, pe tot parcursul anului, de iarnă:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Copii: 95 × 135 cm.

de la 257 Lei
K-9-00100 ........... de vară
K-9-00102  .......... pe tot parcursul anului
K-9-00101 ........... de iarnă
K-9-00103  .......... copii

PERNĂ TRADIŢIONALĂ CU 
LÂNĂ DE OAIE
O pernă clasică cu o combinaţie de 
lână de oaie și fibre goale. 40 × 40 cm, 
90 × 70 cm.
Copii: 70 × 45 cm.

de la 129 Lei
K-10-00029

PLAPUMĂ PREMIUM CU LÂNĂ 
DE OAIE
O pătură subţire, ușoară, dar caldă pentru 
copii și adulţi.
De vară, pe tot parcursul anului, de iarnă:
135 × 200, 220 × 200 cm.
Copii: 95 × 135 cm.

de la 567 Lei
K-9-00500  .......... de vară
K-9-00501 ........... pe tot parcursul anului
K-9-00504  .......... de iarnă
K-9-00505  .......... copii

PERNĂ BASIC CU LÂNĂ DE 
OAIE
Lâna este întinsă pe interiorul husei și 
efectul acesteia este astfel uniform pe 
toată perna. Scoateţi umplutura pentru 
a regla înălţimea pernei
55 × 35, 90 × 70 cm. 

de la 214 Lei
K-10-00100

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

LE N JE RIE  DE PAT 

Profitaţi de cu 
un somn liniștit

30 31



PERNĂ CU LÂNĂ DE 
OAIE VLNKA
Pernă cu husă din lână de oaie pe 
o parte, iar pe cealaltă din bumbac.
55 × 35, 70 × 40 cm.

de la 214 Lei
K-10-00017

Iarna
când nopţile sunt reci.

Vara
plapuma sub care nu veţi transpira.

Pentru tot parcursul anului
Pentru un somn confortabil pe tot parcursul anului.

Cum să alegeţi corect 
o plapumă? 
Nu vă chinuiţi când alegeţi o plapumă. Urmaţi 
ghidul nostru simplu și alegeţi plapuma ideală 
în doi pași.

1. Categorii
În primul rând, alegeţi calitatea pe care ar trebui să aibă 

plapuma voastră.

2. Anotimp
Apoi alegeţi când doriţi să utilizaţi pătura

Tradiţională
Plapumă 
tradiţională 
adevărată din 
lână de oaie

Basic
Plapumă din lână
 sunt cele mai
 accesibile

Umplutură
100% lână de oaie
Husa
45 % bumbac
55 % poliester
Greutate
de la 900 g

Umplutură
100% lână de oaie
Husa
100 % bumbac
Greutate
de la 1 000 g 

Premium 
Plapumă premium 
pentru un somn 
sănătos

Umplutură
100% lână de oaie 
Merino
Husa
100 % bumbac
Greutate
de la 1 000 g

Plapumă din lână

Tradiţională

PERNĂ ORTOPEDICĂ
Pentru un sprijin bun a umerilor și a gâtului 
atunci când dormiţi pe o parte.
52 × 32, 84 × 64 cm.

de la 343 Lei
K-10-00550

PERNĂ ANATOMICĂ 
Pentru odihna de calitate atunci când 
dormiţi pe spate sau pe lateral.
50 × 30, 85 × 60 cm.

de la 321 Lei
K-10-00514

Nou

PERNA ANATOMICĂ DIN SPUMĂ 
CU MEMORIE 
Când dormiţi pe spate sau pe o parte copiază forma 
corpului și susţine coloana cervicală și capul.
60 × 40, 46 × 30, 50 × 32 cm.

de la 129 Lei
K-10-00603

Nou

PERNA ORTOPEDICĂ DIN 
SPUMĂ CU MEMORIE  FLUTURE
Perna cu forma special potrivită pentru a dormi 
pe o parte și pe burtă. 54 x 43 cm.

214 Lei
K-10-00605

PERNĂ CU LÂNĂ DE 
OAIE MARO
O pernă fermă cu o husă moale 
din lână de oaie si cămilă, 
pe o parte este maro, iar pe 
cealaltă crem.
55 × 35, 70 × 40 cm.

de la 214 Lei
K-10-00014

PERNĂ CU LÂNĂ DE 
OAIE NATURALĂ
Elementul de bază al lenjeriei de 
pat din lână este potrivit pentru 
dormitor, sufragerie și case de 
vacanţă.
55 × 35, 70 × 40 cm.

de la 193 Lei
K-10-00015

PERNĂ CU LÂNĂ DE 
OAIE CU MODEL
Umplutura este realizată din fibră 
goală, ceea ce asigură o formă 
stabilă și volumul pernei.
70 × 40 cm.

279 Lei
K-10-00119

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Ș T I AŢ I ,  C Ă . . .

Păturile din lână sunt 
ușor de întreţinut

Tot ce trebuie să faceţi este să aerisiţi păturile de 

lână la aer curat și să stergeţi orice murdărie cu 

o cârpă umedă cu săpun de lanolină.
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PĂTURĂ DE LÂNĂ CU UN 
SINGUR STRAT
Pătura pe tot parcursul anului este potrivită 
pentru dormitor și sufragerie. 95 × 135, 
135 × 200, 180 × 200, 220 × 200 cm.

de la 214 Lei
K-8-00008

PĂTURĂ DE LÂNĂ CU DOUĂ STRATURI
Pătura caldă cu un amestec de lână de cămilă, care 
conferă păturii o culoare maro naturală.
95 × 135 (cu căptușeală), 135 × 200, 180 × 200, 
220 × 200 cm.

de la 300 Lei
K-8-00015

CEARȘAF DIN LÂNĂ
Cearceaf din lână încălzește și protejează în 
același timp salteaua.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

de la 321 Lei
K-12-00115

CEARCEAF DIN LÂNĂ CU CĂPTUȘEALĂ
Datorită căptușelii din bumbac, puteţi folosi cearceaf pe 
ambele părţi.
90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 180 × 200 cm.

de la 386 Lei
K-12-00015K-12-00015

CEARCEAF CU ELASTIC DIN BUMBAC
Protecţie saltelei și întreţinerea ușoară datorită spălării 
la 40 °C.
80 × 200, 90 × 200, 135 × 200, 160 × 200, 
180 × 200 cm.

de la 99 Lei  
K-12-00800

LENJERIE DE PAT DIN BUMBAC
Protejează așternutul de murdărie, îi 
prelungește durata de viaţă și ușurează 
întreţinerea.
Pentru plapumă: 135 × 200 cm.
Pentru o pernă: 90 × 70 cm.

de la 129 Lei
K-12-00202

10% reducere   Recomandat

SETUL TRADIŢIONAL DE IARNĂ
Răsfăţaţi-vă cu căldura lânii de oaie și 
îmbunătăţiţi-vă somnul cu așternuturile 
tradiţionale.
Pernă: 90 × 70 cm.
Plapuma: 135 × 200 cm.

778 Lei
865 Lei
K-9-00024

10% reducere

SET DE LENJERIE DE PAT 
DIN LÂNĂ NATURALĂ
Set de lenjerie de pat din lână la un 
preţ bun va face fiecare casă fericită 
și confortabilă.
Pernă: 70 × 40 cm. 
Pătură: 135 × 200 cm.

501 Lei
557 Lei
K-9-000101

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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fermoar pentru 
desfacerea pernei

30% reducere

CUIBUȘOR ȘI PERNĂ 
DE ALĂPTARE 
PENTRU BEBELUSI
Perna pentru alăptare poate 
fi folosită și ca suport pentru 
pătuţ. 95 x 65 cm.

450 Lei
642 Lei
K-11-00009

CUIBUȘOR
Cuibușor are lână de oaie 
pe o parte și o căptușeală 
din bumbac cu motive de 
oaie pe cealaltă parte.
95 × 70 cm.

600 Lei
K-11-00008

10% reducere

SET NOUNĂSCUŢI 
Haine moi pentru 
bebelușii din 
cea mai fină lână 
de oaie Merino.

327 Lei
363 Lei
K-4-00029

BOTOȘEI DIN LÂNĂ
Menţin piciorușele bebelușilor 
calde în orice vreme.
Lungimea inserţiei: 13,5 cm.

86 Lei
K-14-00014

SAC DE 
DORMIT 
PENTRU 
BEBELUSI
Bebelușii au 
nevoie de lenjerie 
de pat moale și 
delicată, care le 
va oferi căldură și 
confort. 
85 × 45 cm.

214 Lei
K-11-00990

BOTOȘEI CU BLANĂ DE MIEL
Primii papuci pentru nou-născuţi și copii 
care încep să se ridice în picioare.
Bej: 0–6 lună, 6–12 lună
Gri: 6–12 lună 

75 Lei
K-14-00115

BOTOȘEI PENTRU 
NOU NĂSCUŢI
Botoșei călduţi pentru cei mai 
mici membri ai familiei.
Lungimea inserţiei: 9,5 cm. 

75 Lei
K-14-01015

PERNĂ PENTRU ALĂPTARE
Perna care se modelează va face 
alăptarea mai ușoară atât pentru mamă, 
cât și pentru bebeluș 133 × 37 cm.

de la 405 Lei
K-11-00101

Nou

SAC DE DORMIT 
PENTRU COPII
Sacul de dormit și 
înfășurat îmbrăţișează 
copilul cu lână moale 
și fină de oaie.

321 Lei
K-11-10000

Pentru cei 
dragi nouă

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Nou

PULOVER DIN 
LÂNĂ PENTRU 
COPII S15
Pulover tricotat de lână 
cu nasturi.
Măr. S, M, L.

364 Lei
K-5-51025

Nou

CĂCIULĂ 
USHANKA 
PENTRU COPII 
VLNKA V20

97 Lei
K-3-80029

MĂNUȘI PE UN 
DEGET CU CAȘMIR
Lâna Merino îmbogăţită cu 
cașmir este moale și menţine 
o temperatură constantă foarte 
bine. Gri: L. Maro, roz: M, L.

86 Lei
K-4-00091

CEARCEAF DIN LÂNĂ PENTRU COPII
Lâna din cearceaf ajută la reglarea temperaturii corpului 
și la îndepărtarea umezelii. 60 × 120 cm.

de la 150 Lei
K-12-00019

MĂNUȘI CU UN 
DEGET MERINO
Lână Merino și căptușeala 
moale din bumbac vor 
încălzi în mod fiabil 
mâinile copiilor.
Măr. 15 cm a 17 cm.

86 Lei
K-4-00015

PĂTURĂ DIN LÂNĂ 
PENTRU COPII 
O pătură potrivită pentru 
cărucior, ca salteaua și pătura 
pentru pătuţ.
95 × 135 cm.

172 Lei
K-8-00500

VESTA DIN LÂNĂ CU 
NASTURI PENTRU 
COPII 
Lâna de oaie protejează 
împotriva frigului și a curenţilor 
de aer. Măr. XS–XL.

150 Lei
K-6-00997

Culori noi

SAC DIN LÂNĂ 
PENTRU BEBE
Protejează de vremea rece 
și umedă.

493 Lei
K-11-00071

MANȘON
Material puternic, durabil la exterior, 
iar lână caldă de oaie pe interior.
42 × 22 cm.

129 Lei
K-4-00025

Culori noi

MANȘON
Va încălzi mâinile mamelor 
și taţilor fără a fi nevoie să 
poarte mănuși.

129 Lei
K-4-00225

SAC DIN LÂNĂ PENTRU 
BEBE
Materialul de la suprafaţă rezistă 
atât la ploaie cât și la zăpadă.
100 × 50 cm.

386 Lei
K-11-00005

SAC CU BLANĂ DE OAIE 
PENTRU BEBE
Protejează bebelușul să nu 
răcească în timpul unei plimbări 
iernii într-un cărucior. 70 × 45 cm. 

386 Lei
K-11-00100

PERNĂ PLIANTĂ OIŢA
O jucărie de pluș în timpul zilei, o pernă 
moale pentru somn în timpul nopţii.
Mini 18 × 22 cm, mai mică 22 × 27 cm,
mijlocie 26 × 34 cm, mare 33 × 45 cm.

de la 54 Lei
K-10-00005

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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PAPUCI TV PENTRU COPII
Botoșei moi pe care copiii nu trebuie să 
îi dea jos, chiar și atunci când vor să se 
relaxexe pe canapea.
Măr. 25–34.

86 Lei
K-13-00998

PAPUCI DIN PIELE ANDY
Pielea de oaie se adaptează perfect 
picioarelor copiilor, iar lâna îi va 
ţine de cald.
Măr. 24–34.

172 Lei
K-14-00751

PAPUCI DIN LÂNĂ OITA
Papucii de casă drăguţi pe care 
copiii îi vor îndrăgi imediat.
Măr. 25–34.

139 Lei
K-13-00992

ȘOSETE MERINO TRUPA DE OI
Oiţele vesele vor fi prietenele copiilor voștri 
în fiecare aventură.
Măr. 25–34.

41 Lei  
K-1-04433

ȘOSETE MERINO CERB
Șosete calde de lână vor fi folosite de copii pe 
tot parcursul iernii. Măr. 21–34.

32 Lei  
K-1-00208

Nou

TENIȘI DIN PIELE KIKI
Tenișii din piele solidă cu velcro sunt potriviţi 
pentru a fi purtaţi din primăvară până în toamnă.
Măr. 19–28.

246 Lei
K-15-00802

Nou

PANTOFI DE IARNĂ BOBO
Teniși de iarnă înalţi cu izolaţie din 
lână. Măr. 20–28.

428 Lei
K-15-00800 

PAPUCI DIN PÂSLĂ BUFNIŢA
Pâsla este un material foarte ușor, la fel ca 
lâna de oaie din interiorul papucilor. Măr. 
25–34.

54 Lei
K-15-001002

BALERINI PENTRU COPII
Botoșei de casă moi din lână de oaie 
cu talpa din piele periată.
Măr. 21–34.

75 Lei
K-13-00600

ȘOSETE MERINO PENTRU 
COPII 
Șosetele de lână menţin o temperatură 
constantă și elimină transpiraţia de pe piele.
2 perechi. Măr. 21–34.

62 Lei  
K-1-000936

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Gât
Puteţi scăpa de problemele dureroase ale capului și ale coloanei 
vertebrale cu un fular tip tunel cald din lână de oaie

Umeri
Pentru durerile cronice la omoplaţi, articulaţia umărului sau de spate, 
folosiţi o centură de umeri din lână de oaie.

Articulaţii
Pentru umflarea articulaţiilor, probleme reumatice sau senzaţie de 
slăbiciune, încercaţi orteza elastică sau manșon din lâna de oaie.

Mâini
Pentru cotul tenismenului, tunelul carpian sau genunchii umflaţi, 
bazaţi-vă pe manșon de compresie cu lână de oaie pentru 
a proteja împotriva frigului și pentru a menţine stabilitatea 
articulaţiilor.

Spate
Pentru problemele de spate, rinichi, dar și pentru durerile menstruale, 
puteţi folosi o centură lombară din lână pentru a încălzi în mod 
plăcut zona afectată.

Picioare
Pentru a crește circulaţia sângelui către picioare, încercaţi să purtaţi 
șosete elastice din lână Merino 100%, care favorizează circulaţia 
sângelui și vă ţin de cald.

Deget mare
Vă recomandăm un gel protector care corectează și care previne 
urmele dureroase de presiune și direcţionează degetul mare în poziţia 
corectă

OV I N S H O P VĂ S FĂT U I E Ș T E

Cum să aveţi grijă de 
sănătatea voastră

GâtUmeri

Articulaţii

Mâini
Spate

Picioare Deget mare

CENTURĂ LOMBARĂ ELASTICĂ 
CU VELCRO
Cea mai bună protecţie lombară și pentru 
ameliorarea durerilor de spate. Este elastică 
și se adaptează corpului vostru datorită unei 
simple închideri cu velcro. Măr. S–2XL.

de la 150 Lei
K-17-00200

CENTURĂ LOMBARĂ CU BANDĂ 
ELASTICĂ
Datorită curelei elastice cu velcro, puteţi regla lăţimea 
exact în funcţie de nevoile voastre. 
Măr. S–M, L–XL.

de la 139 Lei
K-17-00001

CENTURĂ LOMBARĂ CU 
ȘIRETURI
Cu șireturile fiecare poate ajusta cu ușurinţă 
circumferinţa ideală a taliei exact după sine. 
70 × 26 cm.

de la 75 Lei
K-17-00007

CENTURĂ LOMBARĂ CU 
VELCRO
Partea din faţă este mai lejeră datorită 
curelelor subţiri velcro care permit 
mișcarea fără restricţii. 70 × 24 cm.

86 Lei
K-17-00992

PERNĂ DIN LÂNĂ PENTRU 
SPATE
Ameliorează durerile de spate, ajută la 
prevenirea problemelor cu coloana vertebrală 
și în același timp protejează zona lombară de 
frig. 30 × 60 cm.

97 Lei
K-10-00099

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

ORTEZE Ș I  SĂNĂTATE

Mizaţi pe 
căldură uscată
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ORTEZĂ ELASTICĂ DIN 
LÂNĂ PENTRU COT
Ameliorează tensiunea musculară și 
durerile articulare în timpul muncii și 
sportului. Măr. S–L.

97 Lei
K-17-00204

CENTURĂ ELASTICĂ 
DIN LÂNĂ PENTRU 
GENUNCHI
Orteza flexibilă ameliorează 
durerea, iar căldura uscată 
ajută la vindecare.
Măr. S–XL.

97 Lei
K-17-00203

SUPORT CU MAGNEŢI 
PENTRU ÎNCHEIETURĂ
Datorită punctelor de presiune, 
ameliorează durerea încheieturii 
mâinii și îmbunătăţește circulaţia 
sângelui la nivelul mâinii.

43 Lei
K-17-00056

ORTEZĂ DIN LANA 
PENTRU ÎNCHEIETURA
Sprijin pentru activităţi normale și 
activităţi sportive.

de la 75 Lei
K-17-00005

ORTEZĂ ELASTICĂ 
DIN LÂNĂ PENTRU 
ÎNCHEIETURA MÂINII
Datorită ortezei, încheietura 
mâinii este ușor întărită, astfel 
este protejată împotriva rănilor și 
a mișcărilor neplăcute.

75 Lei
K-17-00055

CENTURĂ DIN LÂNĂ PENTRU 
AMBII UMERI
Protejează umerii și spatele de curenţi și frig. În 
același timp, ameliorează durerile de umeri. 
Măr. S–M, L–XL.

150 Lei
K-17-00993

MANȘON DE COMPRESIE MERINO
Puteţi folosi manșon de lână la cot, încheietura 
mâinii, genunchi și gleznă.

54 Lei
K-1-00306

CORECTOR PENTRU 
POSTURA CORECTĂ 
A CORPULUI
Reglează postura corpului, 
ameliorează durerile de spate 
și acţionează ca prevenire 
a problemelor.
Măr. S–M, L–XL.

64 Lei
K-27-00008

CENTURĂ CERVICALĂ 
DIN LÂNĂ
Căldura uscată relaxează mușchii 
gâtului rigid și ameliorează 
durerile coloanei cervicale.
 7 × 60 cm.

de la 75 Lei
K-17-00003

PERNĂ POTCOAVĂ 
DIN LÂNĂ
O tetieră confortabilă pentru 
acasă și călătorii.

de la 64 Lei
K-10-00008

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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BANDAJ PENTRU HALLUX
Ajutor simplu și eficient pentru 
problemele cu degetul strâmb. Este 
confecţionat din material textil flexibil și 
respirabil, astfel încât îl puteţi purta chiar 
și în pantofi închiși.

35 Lei
K-27-00002

ORTEZĂ CORECŢIE PENTRU 
HALLUX CU SEPARATOR 
DEGET
Veţi găsi în pachet o pereche de 
corectoare, astfel încât să le puteţi purta pe 
ambele picioare în același timp. 1 pereche.

28 Lei
K-27-00003

PROTECŢIE PENTRU 
CÂLCĂI 
Protejează călcâiul de vânătăi, 
vezicule și crăpături. 1 pereche.

28 Lei
K-27-00007

BANDAJ PENTRU SUPORT 
ARCADA PICIORULUI
Suport de arc transversal care nu se 
lipește de pantof, ci este tras peste picior. 
Așa că îl puteţi folosi tot timpul, în orice 
încălţăminte. 1 pereche. 

28 Lei
K-27-00006

ÎNCĂLŢĂMINTE DE RECUPERARE
Datorită bretelelor lungi, puteţi ajusta pantofii chiar 
și pentru picioarele umflate sau bandajate. Varianta 
înaltă întărește zona gleznei.

172 Lei

Măr. 36–46. 
K-15-000401

Măr. 36–46. 
K-15-000703

Măr. 36–46. 
K-15-000402

Măr. 36–46. 
K-15-000702

SALTEA YOGA MERINO
Stratul anti-alunecare din partea 
inferioară asigură desfășurarea 
exerciţiilor în siguranţă acasă. 
200 × 75 cm.

de la 386 Lei
K-12-000112

PERNĂ DIN LÂNĂ 
PENTRU MEDITAŢIE
Umplutura poate fi îndepărtată 
parţial, astfel încât să puteţi regla 
înălţimea și greutatea pernei. 
35 × 15 cm.

172 Lei
K-12-000113

Umplutura 
de hrișcă

JAMBIERE 
ELASTICE 
MERINO
Acestea încălzesc 
picioarele reci și ajută la 
reducerea și prevenirea 
umflăturilor picioarelor.
Măr. 36–47.

150 Lei
K-17-00201

ȘOSETE ELASTICE MERINO 
JOASE
Ideale ca papucii calzi și moi pentru 
casă. Măr. 36–47.

97 Lei
K-17-00991

ȘOSETE ELASTICE MERINO
Strâng plăcut piciorul și astfel întăresc 
fluxul sanguin.
Măr. 36–47.

97 Lei
K-17-00202

CENTURĂ DIN LÂNĂ PENTRU 
GENUNCHI 
Puteţi regla lungimea necesară a ortezei cu 
o închidere Velcro. 20 × 55 cm.

de la 97 Lei
K-17-00004

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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TERMOFORUL CU 
LÂNĂ DE OAIE
Perna de încălzire cu apă caldă 
și căldura uscată a lânii de oaie 
va alunga durerile musculare și 
articulare. Volumul 1,7 L.

129 Lei
K-10-000300

Cealaltă parte 
din lână moale 

de oaie

HALAT DE LÂNĂ
După o baie sau un duș, 
o persoană răcește ușor, 
dar un halat de baie de 
lână protejează perfect 
împotriva frigului.
Măr. M, XXL.

621 Lei
K-7-00990

SET DE PAPUCI PENTRU 
OASPEŢI
Papucii de schimb moi cu care veţi fermeca 
fiecare oaspete. Setul include dimensiunile:
35–36, 37–38, 39–40, 41–42, 43–44.

182 Lei
K-13-0000666

182 Lei
K-13-0000666

PLED DIN LÂNĂ DE 
OAIE 
Va servi drept husă de canapea 
sau pat, dar și ca o pătură 
pentru o excursie sau un picnic. 
140 × 240 cm.

535 Lei
K-22-00603

PĂTURĂSAC TV
Poate fi prins sub forma unui poncho 
lung, sau desfăcut ca o pătură. 
155 × 200 cm.

386 Lei
K-11-00006

ÎNZĂLZITOR PICIOARE
Un suport pentru picioare 
deosebit de util pentru cei care 
sunt obișnuiţi să meargă desculţi. 
42 × 42 cm.

107 Lei
K-11-00991-6

PERNĂ PENTRU SCAUN ȘI PERNĂ 
CILINDRICĂ DIN LÂNĂ
O puteţi folosi pentru a vă proteja capul, gâtul, 
spatele și picioarele. 
Pernă pentru scaun: 40 × 40 cm.
Cilindru de susţinere: 42 × 13 cm.

de la 75 Lei
K-18-00005......... pernă pentru scaun

K-10-00028 ..............pernă cilindrică din lână

PERNĂ PENTRU 
SCAUN TV
Puteţi ascunde 
telecomanda, telefonul 
sau ochelarii în 
buzunarele de pe 
laterelele pernei 
scaunului.
150 × 50 cm.

193 Lei
K-18-00406

Nou

LANOLINĂ  
Detergentul potrivit pentru întreţinerea 
produselor din lână și a altor materiale 
delicate. Clasic sau cu extract de nuci 
de săpun. Volumul 1 sau 3 L.

de la 43 Lei
K-23-00003 ........ 1 L cu nuci de săpun
K-23-00004 ........ 3 L cu nuci de săpun
K-23-00001 ........ 1 L clasic
K-23-00002 ........ 3 L clasic

BILE IN MASINA DE 
USCAT RUFE
Bilele de lână de oaie ajută la 
uscarea rapidă a rufelor și nu se 
electrizează. 3 sau 6 bucăţi.

de la 64 Lei
K-23-00011

Clasic Lanolină Lanolină cu nuci de săpun

PERNĂ PENTRU SCAUN ȘI PERNĂ 

BLANĂ DE OAIE
O decoraţiune populară 
va transforma orice spaţiu 
într-o casă confortabilă, 
plină de căldură și confort.
Natural: mai mic, mediu, 
mai mare.

de la 214 Lei
K-22-00001

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777

Bucuraţi-vă de avantajale 
familiei de oiţe
www.ovinshop.ro/inregistrare

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

Aveţi reducere de 5%
la fi ecare achiziţie

5% sleva 
na celý sortiment

Promoţii și concursuri 
doar pentru membri 

Akce a novinky
se dozvíte jako první

30 de zile pentru
returnarea produselor

30 dní na vrácení
zboží zdarma

Transport gratuit 
de la 195 Lei

Doprava zdarma 
od 999 Kč po registraci

Pentru comandă rapidă
sunaţi la  +40 31 229 7713

Rychlá objednávka
volejte na 576 117 777
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Returnarea produselor

Vă sfătuim
Dacă aveţi nevoie de sfaturi, explicatii sau alegerea produsului potrivit pentru rezolvarea 
problemelor voastre de sănatate, scrieţi-ne sau sunaţi-ne.

În calitate de membru al familiei de oiţe, puteţi returna bunurile în 
termen de 30 de zile. Intraţi pe site și selectaţi „Returnarea produselor”. 
Daca nu sunteţi înregistrat, puteţi returna produsele pe pagina:
www.ovinshop.ro/returnarea-marfii

Cel mai simplu, trimiteţi produsele în termen de 14 zile de la comanda
și noi vă restituim banii. Atunci când returnaţi bunurile prin sistemul nostru 
de pe site, puteţi alege să trimiteţi prin Packeta, prin acest serviciu, returul 
este gratuit.

Ne puteţi trimite coletul și prin poștă la adresa Ovinshop.
Atașaţi o copie a facturii pentru retur și scrieţi numărul contului vostru 
bancar (IBAN). Trimiteţi-ne coletul la adresa: Czech Wool company 
s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01, Cehia.

Telefon:
+40 31 229 7713

Email:
info@ovinshop.ro

Cum puteţi comanda la Ovinshop

+40 31 229 7713
Sunaţi în zilele lucrătoare de la 9:00 la 18:00.

Pentru a ușura efectuarea comenzii, vă rugăm să aveţi 
pregătite numele și codurile produselor pe care doriţi să le 
comandaţi. Personalul nostru vă va mulţumi pentru asta. :-)

info@ovinshop.ro 
Sau și mai simplu trimiteţi-ne prin e-mail numele, codurile și mărimile 
produselor pe care le-aţi ales. Asiguraţi-vă că aţi scris numele și prenumele 
complet, adresa, numărul de telefon, e-mailul, precum și metoda dvs. de 
plată și livrare. Veţi primi confirmarea comenzii prin e-mail.

www.ovinshop.ro
Magazinul nostru online Ovinshop este deschis 7 zile pe săptămână, 24 de 
ore pe zi. Ori de câte ori aveţi nevoie să cumpăraţi ceva bun pentru sănătatea 
voastră, trebuie doar să intraţi în magazinul nostru online și să alegeţi dintre 
produsele din lână de oaie ori alte materiale naturale sau pantofi de calitate ori 
produse cosmetice. Informaţii despre transport pot fi găsite pe www.ovinshop.ro/
transport-si-plata_p19.html

Cadou

Primiţi șosete de lână 
atunci când faceţi 
cumpărături
Tot ce trebuie să faceţi este să cumpăraţi peste 59 Lei de la magazinul 
nostru pufos www.ovinshop.ro și să scrieţi „SOSETEROOVI” în câmpul 
„”Introduceţi codul de reducere” din coșul de cumpărături. Puteţi cere 
aplicarea codului și atunci când faceţi comanda telefonică

Vom adăuga la comanda voastră, șosete în valoare de 39 Lei, care sunt 
fabricate din lână reziduală și material elastic și astfel salvăm mediul 
înconjurător. Cu aceste șosete puteţi avea de două ori bucurie. Numărul 
de șosete cadou este limitat și este valabil doar în limita stocului disponibil.

cumpărături
Tot ce trebuie să faceţi este să cumpăraţi peste 59 Lei de la magazinul 
nostru pufos www.ovinshop.ro și să scrieţi 
„”Introduceţi codul de reducere” din coșul de cumpărături. Puteţi cere 
aplicarea codului și atunci când faceţi comanda telefonică

Vom adăuga la comanda voastră, șosete în valoare de 39 Lei, care sunt 
fabricate din lână reziduală și material elastic și astfel salvăm mediul 
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FA MILIA DE OIŢE

Bucuraţi-vă de toate 
avantajele familiei 
de oiţe

Preturile includ TVA. Preţurile și greșelile de tipar pot fi modificate. 
Preţurile și informaţiile actuale pot fi găsite pe site-ul nostru www.ovinshop.ro

Scanaţi codul QR 
pentru o înregistrare 

ușoară

Puteţi returna mai simplu și 
gratuit bunurile în termen 
de 30 de zile

Beneficiaţi de reduceri
dacă sunteţi membru

Vă puteţi înregistra pe:
www.ovinshop.ro/inregistrare

Vom livra gratuit comanda 
care depăseste valoare 
de 195 Lei

Economisiţi 5%
la fiecare achiziţie

www.ovinshop.ro/inregistrarewww.ovinshop.ro/inregistrare


