KATALOG TRGOVINSKE OPREME
SMO TAKE KOT SMO, SPREMENITI NAS NE MORETE, LAHKO NAS SAMO PREOBLAČITE.
DOBE
NAKU R
P

AVANTGARDE

Bele lutke z glavo (modelirana ali ovalna),
izbirate med več pozami, moške in ženske.

205 €, 3 kosi ali več: 195 €

TOP SPORT

V različnih pozah,različne glave,v beli barvi,
moške in ženske, za več poz zahtevajte katalog

359 €

Super izbira športnih lutk, za večino športov, odrasle in otroške
V sivi barvi, za ostale poze zahtevajte katalog (golf, ski, tenis,
joga, kolo, nogomet, boks...)
od

RETRO

TOP
IZBIR
A
2018

295 €, otroške 219 €

SLIM gibljive

Gibljive lutke, primerne za muzeje,
razstave, trgovine, več barv,
odrasle in otroške.
od

259 €

POLYSTAR gibljive
385 €

od

SIMPL

Poceni plastične lutke, ko kvaliteta ni pomembna.
V beli ali kožni barvi, preverite cene in poze.
od

99 €

Lasulja za doplačilo:
od 20 €

UNBREAKABLE
V beli barvi, odstranljiva glava

149 €
moške: 159 €

Ženske:

NOVO

AVANTGARDE – otroške
v beli barvi z ovalno ali modelirano glavo,
različne starosti
od

140 €

RINGO - otroške
V svetleči beli ali črni barvi
od

268 €

+386 (0)1 8346 061

COMFORT lutka

Lesen podstavek, več kombinacij, tudi otroške

69

€
Doplačilo za kovinski podstavek: 10 €

ORTOPEDIK

Program ortopedik za lekarne, trgovine z medicinskimi
pripomočki, rehabilitacijske centre, športne trgovine.
Za več info pišite: maja@izlozbenelutke.si

Izložbene GLAVE
Plastične: od 45 €, Stiropor: 12 €
ENERGY torzo
Različne barve 46 €,

Doplačilo za podstavek: 44 €

Izložbene ROKE
Plastične: od 39 €

MINI torzo
Kožna: 31 €, Prozorna: 39 €

BROOKLYN noge
Bele od 69 €
Kožna 109 €
NEW AGE torzo
V ivory barvi z rokami, več poz rok.

120 €

maja@izlozbenelutke.si

PRESTIGE torzo

Z gibljivimi lesenimi rokami, različne kombinacije.

219 €

Tablice

Stenska OBEŠALA

, črne, pleksi, PVC, kredne ...
Različne dimenzije, kombinacije, izdelava po
naročilu. Za več info pokličite.

OBEŠALNIKI

Leseni v beli ali črni barvi
Minimalno naročilo: 100 kosov

Kromirana, različne izvedbe

12 €

12 €

11 €

0,85 €

1,49 €

0,95 €

Žični s ščipalko

15 €

17 €

0,90 €
0,50 €

Dvojni, 30 cm:
Enojni:

Tudi gumirani in otroški, preverite cene.

ŽIČNA KOŠARA

ENOROČNO stojalo

Za ostale velikosti preverite.

53 €

69 €

Različna stojala
A: viš 35/66 cm: 28 €
B: viš 47 cm: 37 €
C: 43x48cm: 99 €

DOBE
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ENOROČNO
stojalo

Kromirano, višna od 100-200 cm,
širina 140 cm, na kolesih Ø80mm

75 €

Kromirano, širina 60 cm,
višina 150 cm

Stojalo za
PASOVE

Različne notranje ali
zunanje dekoracije,

44,90 €

Enostranski ali dvostranski,
višina 125/180cm

z osvetlitvijo ali brez.
Stoli, ležalniki, luči, kocke, vaze ...

90 € /118 €
A

C

B

LAMELNI sistem

E Poševna roka, 26 cm: 8,10 €
F Ovalni nosilec, 60x30cm: 18 €
G Dvojna kljukica, 20 cm: 1,20 €
H Enojna kljukica 20-25-30cm: od 0,90 do 1,10 €
I Nosilec police –par, 30 cm: 9,50 €
J Držalo za kape: 8 €
K Držalo za čelade: 9,80 €
L Žična košara, 30x15x15 cm: 11 €
M Akril polica, 15x30 cm: 5,20 €

Enostavna montaža, velika izbira
dodatnih obešal, držal. Uporaben
tako v maloprodaji kot doma.
Pred naročilom preverite
minimalne količine.
Za druge sisteme pokličite!
A Lamelna stena z utori
120x240 cm: od 65 €
120x120 cm: od 35 €
B T profil 120 cm: 2,80 €
C Roka, okrogla, 30 cm: 4,80 €
D Ravna roka, 30 cm: 7,50 €

A

H

I

www.izlozbenelutke.si
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Stojala za torbice
A: Enojni, viš 35/66cm: 18 €
B: Dvojni, 33/66 cm: 23 €
C: Inox, 37-58 cm: 39 €

A

B

Stojala za nakit

V različnih barvah, pokličite za več informacij.

Stojala za čevlje

Nastavljiva po višini, 21-29 cm ali 52-90 cm

24 €

C

Rezalci za papir in folijo PLOŠČICE za
Namizni, za različne širine rol. Možne so še
označevanje cen
variante stenskih ali podpultnih.
Midi in maxi
60 cm: 119 €
Manjši paketi, po 74 oz 120 kosov (številk in
znakov)
100 cm: 128 €
Za ostale širine in možnosti preverite ceno.
MIDI, 120 kos, 6,3mm: 39 €
MAXI, 74 kos, 9,2 mm: 32 €

PIŠTOLCA za
označevanje tekstila
Vezice 5000 kos, 40mm: 10 €
Pištolca: 12 €

Dekoracije in aranžiranje

NAJEM IZLOŽBENIH
LUTK

Različni dekorativni materiali, različne vrste blaga,
razni trakovi, folije, premične figure, imitacije sadja,
zelenjave, mesa, umetno cvetje, drevesa, novoletni
okraski.
Za katalog in cene pokličite.
Izvajamo storitev aranžiranja,
za več informacij pokličite.

Maja Ferkol s.p., Laseno 5, 1219 Laze v Tuhinju
Tel: +386 (0)1 8346 061, mob: +386 (0)41 704 868

maja@izlozbenelutke.si
Spletna stran: www.izlozbenelutke.si
E-pošta:

Vse cene so v EUR neto brez 22%
DDV in veljajo do 31.10.2018. Vse
cene so exw skladišče Ljubljana.
Dostava in montaža nista vključeni
v cene. Nekatere slike so simbolne.

5 x pištolca: 49 €
10 x vezice: 70 €
Komplet vezice (5000 kos)
in pištolca: 16 €

Lutke tudi posojamo. Da se ne dolgočasijo, jim
tako damo možnost, da se družijo z ostalimi. Več
nas je in rade smo v družbi, tako na prireditvah,
sejmih, rojstnih dnevih, v predstavah. Obožujemo
razkazovanje.
Kontakt za najem: maja@izlozbenelutke.si

GHOST lutke

Primerne za fotografiranje oblačil, enostavne,
lahke, plastične. Z dodanimi izrezi vratu.
Lutka:

199 €
159

Torzo:
€
Za ostale izvedbe
pokličite.

