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*Velja za ponudbo na straneh od 2 do 10, v petek in soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.



Black Friday popust -20 % na božično dekoracijo velja na cene v katalogu

Adventni venček
Da boste natančno vedeli, koliko tednov vas loči od 
božiča — izbirajte med različnimi oblikami in velikostmi. 

Božični svečnik
Venček majhnega formata 
za veliko svetlobe. 
Premer: ~16 cm

795 €Leseni adventni venček
Izvirni naravni božični okras pomeni 
majhen odmik od klasike.  
Sveče niso vključene v ceno.
Dolžina: ~43 cm
Šifra: 391889

1195 €

Okrogel, premer: ~30 cm 

1595 €

Podolgovat, dolžina: ~44 cm

1195 €

Adventne sveče
Set je sestavljen iz štirih sveč 
različnih velikosti.
Premer sveče: ~45 mm

499 €
Sveče na voljo v naslednjih barvah:

Adventne sveče
Set štirih rdečih sveč.
Premer sveče: ~50 mm
Šifra: 369827

379 €



in se obračuna na blagajni v petek, soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

Lesena božična jelka
Dekorativna lesena jelka z 
voščilom in božičnimi motivi za 
praznično vzdušje.

Leseni svečnik za 
čajne lučke
Naj zasveti drobna lučka 
v temi — bogata izbira 
oblik, barv in velikosti.

Dekorativni napis
Še en lep naravni dodatek vašemu prazničnemu kotičku.

Leseni svečnik z napisom

Dekorativna 
božična vejica
Višina: 20 cm 
Šifra: 421791

349 €

Dolžina: ~74 cm
Šifra: 393513

1199 €

Dolžina: ~48,5 cm
Šifra: 392826, 392827

999 €

Višina: ~14,5 cm
Šifra: 393506

479 €

Širina: ~13,5 cm
Šifra: 393511

349 €

Višina: ~31,5 cm
Šifra: 393508

599 €

Na voljo tudi:

Višina: ~28,5 cm
Šifra: 393507

549 €

Širina: ~30 cm
Šifra: 393509

799 €

Dolžina: ~27 cm
Šifra: 393510, 393514

1199 €

Dekorativni krožnik
Nanj boste nastavili piškote za Božička 
— skozi leto pa za prijatelje.
Enobarven, premer: 33 cm

259 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:



LED  
osvetlitev

Black Friday popust -20 % na božično dekoracijo velja na cene v katalogu

Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Dekorativni jelenček
Pogon za božičkove sani in okras 
vsakega prazničnega doma. 
Višina: ~23 cm
Šifra: 421799

1699 €

Višina: ~8 cm 
Šifra: 421793

349 €

Svečnik za čajno lučko
Omislite si praznični vir prijetne svetlobe in vonja.

Božični svečnik
Venček majhnega formata 
za veliko svetlobe. 

Premer: ~11 cm 
Šifra: 421798

1199 €

Višina: ~19 cm
Šifra: 421764

1299 €
Višina: ~24 cm
Šifra: 421765

1499 €

Višina: ~12 cm 
Šifra: 421794

449 €

Palček z LED lučko
Dekorativni palček s svetlečim 
nosom poskrbi za praznično vzdušje.

Višina: ~30 cm
Šifra: 421772

1895 €

Božični angel z 
LED lučko
Angel, ki sveti v temi in 
varuje naše praznično 
domovanje.

Dekorativna 
božična figura
Božični dodatek, 
ki se lepo poda k 
vsakemu domačemu 
prazničnemu kotičku.

Višina: ~11,5 cm
Šifra: 416280

449 €
Višina: ~25 cm
Šifra: 416281

999 €
Svečnik na voljo v 
naslednjih barvah:

Angel na voljo v 
naslednjih barvah:

Dekorativno blago na roli
Na voljo v različnih velikostih, barvah ter vzorcih. 

Mere: 28 x 500cm 
Šifra: 421804

395 €
Blago na voljo v 
naslednjih barvah:

Višina: ~19 cm 
Šifra: 421770

999 €



LED  
osvetlitev

in se obračuna na blagajni v petek, soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.

Dekorativni plišasti snežak
Posadite ga na polico ob božičnem 
dreveščku — obljubimo, da se ne bo stopil. 
Na voljo v različnih barvah.
Višina: ~46 cm

1599 €

Božična dekoracija z LED lučkami
Praznična osvetljava za notranje prostore ali 
okolico doma različnih velikosti, na voljo v beli  
ali srebrni barvi.. Jelen z LED lučkami

Praznična osvetljava v obliki jelena 
za notranje prostore ali okolico doma. 

Višina: ~40 cm
Šifra: 421751, 421755

999 €

Dekorativni palček
Mehak polnjeni palček — 
super družba za praznične dni. 
Višina: ~30 cm
Šifra: 421382

695 €

Dekorativni plišasti snežak
Snežak za notranjo uporabo,  
ki nikdar ne pade. 
Višina: ~40 cm
Šifra: 420695, 420697

2795 €

Višina: ~45 cm
Šifra: 421758

2995 €

Snežak na voljo v naslednjih barvah:

Snežak na voljo 
v naslednjih 
barvah:

Višina: ~35 cm
Šifra: 421485

1495 €

Palček  
z LED lučko Višina: ~16 cm 

Šifra: 421477

495 €

Palček s kapo 



Jelenček iz rafije 
z LED lučkami
Pogon za božičkove 
sani in okras vsakega 
prazničnega doma.

Višina: ~45 cm
Šifra: 421750

2995 €

Božične LED lučke
Okrasite svoj drevešček ali jih prosto razobesite znotraj ali zunaj 
in pričarajte praznično vzdušje.

180 LED,  
mere: 52 x 600 cm
Šifra: 421781

1995 €

220 LED, slap,  
mere: 100 x 200 cm 
Šifra: 421783

2795 €
320 LED, slap,  
mere: 200 x 100 cm
Šifra: 421784

3195 €

360 LED,  
mere: 52 x 1185 cm
Šifra: 421782

3495 €

Black Friday popust -20 % na božično dekoracijo velja na cene v katalogu

Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Božična dekoracija z LED 
lučkami
Praznična osvetljava za notranje prostore 
ali okolico doma različnih oblik in 
velikosti.

Višina: ~40 cm
Šifra: 421747

999 €
Višina: ~60 cm
Šifra: 421760

2195 €
Višina: ~80 cm
Šifra: 421743

2995 €

Dekorativno drevo 
z LED lučkami
Vsak večer zacveti, v hiši  
ali pred njo, v stanovanju 
ali na balkonu. 
Višina: ~150 cm
Šifra: 421779

5995 €

Viseči angel z 
LED lučko
Angel, ki budno pazi na 
vas in oddaja svetlobo 
čudovitih barv. 
Višina: ~11 cm 
Šifra: 421777

399 €



in se obračuna na blagajni v petek, soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

Dekorativni svečnik za štiri svečke
Simpatična minimalistična alternativa adventnemu 
venčku, na voljo v različnih izvedbah. 

Stekleni svečnik za čajne lučke
Dodajte svojemu prazničnemu domu ščepec blišča ob 
koncu leta. Na voljo v različnih barvah.

Za 2 svečki,  
širina: ~27 cm

1196 €
Za 3 svečke,  
višina: ~28 cm

1995 €

Za 1 svečko,  
širina: ~12 cm

795 €

Dolžina: ~30,5 cm 

1499 €

Topla mehka preproga
Idealna za hladne zimske dni, imitacija 
krzna, mehka in prijetna na otip. 
Mere: 60 x 90 cm
Šifra: 455877

1995 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Namizni tekač v roli
Mehka podlaga za mizo, lepa za 
oko in prijetna na otip. 
Mere: 28 x 200 cm
Šifra: 455882

995 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Simpatična 
dekorativna figurica
Otrok v debelem zimskem 
plašču bo polepšal prostor 
pod vašo novoletno jelko.

Višina: ~13,5 cm
Šifra: 455410

495 €
Višina: ~18,5 cm
Šifra: 455409

795 €



LED  
osvetlitev

Black Friday popust -20 % na božično dekoracijo velja na cene v katalogu

Vratna božična dekoracija
Venček z Božičkom, ki vsakomur pove, 
kje je božič doma.
Premer: ~18 cm
Šifra: 421469

999 €

Snežna krogla z 
božičkom
Čarobna snežna krogla 
za čisto pravi beli božič. 
Premer: ~8 cm
Šifra: 370206

349 €

Božična snežna krogla
Vzameš v roko, nežno pretreseš in 
pričaraš zimsko idilo. 
Premer: ~4,5 cm
Šifra: 416320

399 €
Dekorativni božiček
Božiček pooseblja najlepši čas v letu, 
ki ga preživljamo s svojimi najdražjimi.
Na voljo v več različicah.
Višina: ~13 cm

595 €

Dekorativni božiček na 
sankah/smučeh
Višina: ~18 cm
Šifra: 421474

699 €

Dekorativna božična figura
Figurice z božično kapo in puloverjem 
vam bodo pričarale praznično vzdušje. 
Višina: ~8 cm
Šifra: 256076

495 €
Višina: ~11,5 cm
Šifra: 256077

595 €

Dekorativni 
božiček   
z darilom 
Višina: ~23 cm
Šifra: 421470

895 €
Na voljo različni modeli:

Na voljo z naslednjimi motivi:



in se obračuna na blagajni v petek, soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

Dišeča sveča
Božič ni le paša za oči, 
ampak tudi za nos — na 
voljo več različnih vonjev. 

399 €Božična laterna  
z LED lučko
Vnesite toplo svetlobo v 
vaš praznični kotiček. 
Na voljo različni motivi.
Višina: 20 cm

2495 €

Jaslice
Brez jaslic in glavnih igralcev 
božičnih prizorov ne gre.

Sveta družina
To je prizor, s katerim se je 
praznovanje božiča začelo. 
Višina: 13 cm
Šifra: 391836

995 €

Širina: 25 cm
Šifra: 391833

2195 €
Širina: 30 cm
Šifra: 391834

2795 €

Širina: 20 cm
Šifra: 391832

1495 €

Širina: 12 cm
Šifra: 416283

899 €

Dekorativni krožnik
Nanj boste nastavili piškote za božička — 
skozi leto pa za prijatelje. 
Na voljo več različnih motivov.

Božični motivi,  
premer: 33 cm

295 €



LED  
osvetlitev

Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

LED  
osvetlitev

Black Friday popust -20 % na božično dekoracijo velja na cene v katalogu  
in se obračuna na blagajni v petek,soboto in ponedeljek, 26., 27. in 29. novembra 2021.

Na voljo v 
naslednjih barvah:

Viseči palček
LED  

osvetlitev

Palček s 
pleteno kapo

Višina: ~36 cm
Šifra: 421487

1195 €

LED  
osvetlitev

Mini palček
višina: 16 cm
Šifra: 421766

499 €
Višina: ~20 cm 
Šifra: 421771 

1195 €

Mali palček  
z LED lučko

Višina: ~60 cm
Šifra: 421476

2495 €

Palček z 
ogromno kapo
Božiček vseh daril v 
eni noči ne bi mogel 
dostaviti brez teh 
malih pomočnikov.

Višina: ~22 cm
Šifra: 421484

595 €

Palček s 
špičasto 
kapo  

Stožec z zvezdo 
z LED lučkami
Praznična osvetljava 
za notranje prostore 
različnih oblik in 
velikosti.

Stožec z zvezdo  
višina: ~155 cm

3490 €

Božična 
dekoracija z 
LED lučkami
Praznična osvetljava 
za notranje prostore 
različnih oblik, barv  
in velikosti.

Stožec,  
višina: ~80 cm

2395 €

Darilo,  
višina: ~29 cm 

1795 €

Višina: ~26 cm 
Šifra: 422402

395 €

Na voljo 

v naslednjih barvah:



11

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

LED  
osvetlitev

Mere: 70 x 800 cm

379 €
Mere: 70 x 1000 cm

399 €

Praznični darilni papir
Samo zavito darilo je dragocenejše 
od darila, obdarjencu podarimo 
tudi doživetje odvijanja.

Darilna vrečka
Darila, ki jih prinesete v lepi darilni vrečki, dvakrat 
razveselijo obdarjenca — bogat izbor motivov in velikosti.
že od 

099 €

Dekorativna božična vrečka
Skrijte sladkarije in presenetite malega  
(ali velikega) otroka.

Na voljo v naslednjih barvah in motivih:

Na voljo v treh velikostih:

A3
A4 A5

Palček na 
teleskopskih 
nogah

Darilna škatla
Zavijte darilo ali shranite dragocene 
predmete na vidnem mestu — široka 
izbira motivov in velikosti.
že od: 

250 €
Na voljo z naslednjimi motivi:

Višina: ~16 cm
Šifra: 313367

295 €
Višina: ~19 cm
Šifra: 313368

449 €

Višina (max.): 120 cm
Šifra: 422403

3995 €



12

Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Božična brisača
Brisača je vedno dobra ideja za darilo — tudi ob božiču. 
Na voljo z različnimi motivi. 
Material: 100 % bombaž
Mere: 50 x 100 cm

1650 €

Naglavno okrasje
Obvezni del uniforme za pravo novoletno zabavo.

Mere: ~25 x 24 cm 
Šifra: 421729, 421735 

249 €
Na voljo z naslednjimi motivi:

Praznična darilna nogavica
Da bo Božiček vedel, kje naj pusti darilo.

Na voljo z naslednjimi motivi:

Velikost: ~23 cm 
Šifra: 421733 

349 €

Na voljo z naslednjimi motivi:

Božična kapa s kitkami
Kapa gospe Božiček. 
Mere: ~41 x 20 cm 
Šifra: 370202

329 €

Božična kapa z 
LED lučko
na baterije, 
mere: ~40 x 30 cm 
Šifra: 421732

349 €

Božična kapa 
Mere: ~40 x 30 cm 
Šifra: 421730

199 €

Mere: ~41 x 20 cm
Šifra: 416282 

199 €



Čokolada
Sladko darilo za sladko 
priložnost … za sladke ljudi. 
masa: 100 g

379 €

13

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

Praznična škatla za kekse
Pokončna kovinska škatla, primerna kot 
darilo ali za shranjevanje keksov doma.

Bombonjera Praline
Sladka novoletna jelka za še slajše praznike. 
Masa: 112 g

Prostornina: 300 ml
Šifra: 421787

379 €
Prostornina: 700 ml
Šifra: 421788

599 €

Božična skodelica
Za praznični topli napitek za male 
in velike otroke. 

Skleda in skodelica 
z jelenčkoma 

Prostornina: 300 ml
Šifra: 416309

199 €

Skodelica z Božičkom
Skodelica za kavo, čaj ali kakav, 
da bo božič vse leto. 

Na voljo v naslednjih barvah:

Količina: 0,33 l 

2 €

Praznično pivo  
za ženske in moške
Pivo je dobro vse leto, še 
posebej pa med prazniki. 
Na voljo različni motivi.

Mere: ~8,5 x 24 cm 
Šifra: 416289

799 €

Šifra: 455519, 455520

549 €

Prostornina: 300 ml
Šifra: 416310

179 €

Prostornina: 300 ml 
Šifra: 370208

395 €

Skodelica “Driving home 
home for Christmas" 



Dekorativni izparilnik
Okrogli izparilnik za prijetno 
vzdušje v manjših prostorih. 
Na voljo več vzorcev.
Premer: ~11 cm 

895 €

14

Mere: 140 x 200 cm
Šifra: 316303 

3990 €

Odeja iz mikrovlakna
Kdor jo bo dobil in se vanjo 
zavil, bo gotovo začutil toploto 
in toplino. 

Elektrostimulator za 
mišice
Učikovita vadba brez 
napora je odslej s tem 
elektrostimulatorjem mogoča.
Šifra: 455810 

1349 €

Mere: 25 x 25 cm 
Šifra: 455881 

595 €

Dekorativna blazina
Lepa, topla, mehka in udobna blazina z motivi živalskih mladičev. 
Na voljo več motivov.

379 €

Toaletni papir  
za različne priložnosti
Zabavno, sicer pa izjemno uporabno darilo — 
250 lističev, dva sloja. 

LED projektor Galaksija ali Ozvezdje
Spremenite svoj najljubši prostor v brezkončno vesolje. 
Mere: ~11 x 12 cm 
Šifra: 455818 ali 422480 

1399 €

Odeja ima dvojno 
uporabno vrednost — 
zloženo v vreči lahko 
uporabljamo tudi kot 

blazino.



Šifra: 310111 

895 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Šifra: 258689 

595 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Šifra: 310109 

695 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Šifra: 455868 

795 €
Na voljo v 
naslednjih barvah:

Pletena ženska kapa
Lepo in uporabno darilo bo vaši obdarjenki vso zimo grelo tudi srce. 

Šifra: 258689

Šifra: 310109

Šifra: 310111

15

Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021

595 €

Pletene moške 
rokavice
Za čim udobnejši stik 
s prvimi hladnimi dnevi. 
Šifra: 258709

Šifra: 370177

695 €

Pletene zimske 
nogavice
Darilo za oba — za 
mehak in topel korak v 
nov dan. 
Na voljo mnogo 
različnih vzorecv.

Številke: 36 do 41 

1495 €

Hišni copati  
s cofki
Udobno, toplo in mehko darilo, s katerim ne morete brcniti v temo. 
Na voljo v treh barvah. 

Na voljo v naslednjih barvah:



PRESENETITE

Z DARILNIM

BONOM

Kratek oddih v Zdravilišču Radenci  
za 2 osebi 
Ponudba za 2 osebi vsebuje:
• nastanitev v standardni dvoposteljni sobi Hotela Radin****
• 1x polpenzion: samopostrežni zajtrk in večerja
• neomejeno kopanje v termah tudi na dan prihoda in 

odhoda
• jutranjo gimnastiko in vodno aerobiko (pon. – sob.)
• uporabo kopalnega plašča
• animacijski program
Izvajalec: Zdravilišče Radenci
Šifra: 393948

Romantični paket 3 dni  
(2 nočitvi) za 2 osebi 
Nočitvi v apartmajih Sončnica, Vrtnica ali Vijolica.
Razvajanje in presenečenje v apartmaju:
• 2 x najem apartmaja za 2 osebi
• romantična masažna kopel s svečkami in penino (1h)
• 2 x slastni čokoladni rogljički za dobro jutro
• romantični paket dobrodošlice
• končno čiščenje
Izvajalec:  Apartmaji & wellness Skok Mozirje 
Šifra: 215959

139 €

159 €

Katalog november 2021 je izdala HIŠA DARIL d.o.o., Slovenja vas 75, 2288 Hajdina. 

Cene izdelkov so maloprodajne (popusti ne veljajo za veleprodajo), vključujejo DDV in so v € (euro). Popusti veljajo samo za izdelke v katalogu in se ne seštevajo s popusti drugih akcij.  
Pijača, predstavljena pri določenih izdelkih, ni vključena v ceno. Ponudba velja od 25. 11. do 11. 12. 2021 oziroma do razprodaje zalog. Če bodo izdelki razprodani oziroma 
določenega izdelka v želeni poslovalnici ne bo na zalogi, vas vljudno prosimo za razumevanje. Izdelke je mogoče kupiti samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Pridržujemo 
si pravico do tehničnih in vizualnih sprememb. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

Več informacij o izdelkih iz kataloga najdete na www.hisadaril.si.

*Bon lahko unovčite pri nakupu nad 25 € v vseh poslovalnicah Hiše daril med 3. in 7. 12. 2021. Kupon ni unovčljiv pri nakupu alkoholnih pijač in darilnih bonov. Boni se ne seštevajo.


