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UGODEN NAKUP IN VELIKA
IZBIRA ZA VSO DRUŽINO
NAHRBTNIKI

šolski, športni, taktični, večnamenski in pohodni
nahrbtniki v različnih vzorcih in velikostih

MAKETE IN MODELČKI
VOJAŠKIH VOZIL
makete priznanega proizvajalca Revell
in razni modeli vojaških vozil

SETI KOCK ZA
SESTAVLJANJE

razni seti znanega proizvajalca Sluban,
združljivi s kompleti kock drugih proizvajalcev
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JAKNE

zimske, prehodne, pohodne
in taktične jakne

ODPISANA VOJAŠKA
OBLAČILA IN OPREMA

odeje, spalne vreče, jedilni pribor, menažke, čelade,
plinske maske, puloverji in puliji, srajce, oprtniki,
opasači, pasovi

ORODJE, OPREMA ZA PROSTI
ČAS IN DRUGI PRIPOMOČKI

večnamensko orodje priznanega proizvajalca Leatherman,
zložljive lopate, sekire, noži, ročne in naglavne svetilke,
kompasi, vrvi in zapestnice, čutare, zložljivi stoli

POKRIVALA

volnene zimske kape in ušanke,
kape s šiltom, klobuki, baretke

ŠALI IN RUTE

šali in rute, večnamenski taktični šali »shemagh«, bandane

ŠPORTNA OBUTEV

športni copati v modnih maskirnih vzorcih

PASOVI

vojaški, taktični in usnjeni pasovi

DEŽNIKI

v maskirnih barvah

ROKAVICE

lahke prehodne ali podložene zimske rokavice, usnjene,
volnene ali iz umetnih materialov, taktične rokavice

KNJIGARNA

različne knjige z vojaškozgodovinsko, zgodovinsko,
poljudnoznanstveno in domoznansko tematiko

KOLEDARJI, ZEMLJEVIDI IN
AVTOKARTE

stenski in namizni koledarji »Slovenija 2018«,
vodiči po Sloveniji v več jezikih, avtokarte, priročniki

LOKALNI IZDELKI IN SPOMINKI

IZDELKI IZ SIVKE

mila, parfumi, balzami za ustnice, dekorativni izdelki
in darilni kompleti

LOKALNI PRIDELKI IN IZDELKI
domači sokovi, likerji, žganje, kis, ekološki med, sir

NAKIT

uhani, prstani, verižice, kravate iz lesa
in kompleti lokalnih ustvarjalcev
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SPOMINKI

magneti, razglednice, obeski za ključe, spominski krožniki,
skodelice, majice s kratkimi rokavi s potiskom,
naramni našitki, ovratni trakovi

