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XXL
velikost

-20%

1.

2.

3.

Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

XXL balon 
za razkritje spola otroka
Ta velikanski balon iz lateksa napolnite s 
priloženimi konfeti in ga napihnete s helijem 
ali z zrakom - ko ga boste prebodli, bo počil 
in z barvo konfetov vsem na zabavi razkril, 
ali bo deček ali deklica.
Velikost: 90 cm

995 €

Set 5 balonov
Otroški napihljivi baloni 
na helij različnih oblik z 
različnimi motivi.

21,95 € 

1756 €
Šifra: 426749

Šifra: 426750

Šifra: 426751

Šifra: 426642

Šifra: 429643

Z modrimi 
konfeti 

Šifra: 425755

Z roza 
konfeti 

Šifra: 425754
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Ponudba velja od 21. 10. do 6. 11. 2021

Jeklenka s helijem za 
polnjenje balonov
S to jeklenko s helijem boste balone iz 
folije ali lateksa napolnili enostavno 
in hitro. Jeklenka vsebuje 0,25 m3 (7 l) 
helija, je varna in enostavna za uporabo. 
Vaši baloni bodo lebdeli 6 - 8 ur.
Velikost: 18 x 18 x 36 cm
Šifra: 427374

2995
 €

Različni baloni 
iz folije
Baloni na helij z 
različnimi otroškimi 
motivi. 
Velikost: 45 cm
Šifra: 328135

že od 
 3,99 € 

359 €

Napihljivi balon 
“na zdravje”
Napihljivi rojstnodnevni balon 
na helij z motivom penine, 
letnico in napisom Na zdravje 
za - na voljo za več okroglih 
obletnic 
Velikost: 43 cm

 6,49 € 

519 €

Top s konfeti 
velikega formata
Ko pride polnoč na silvestrski zabavi, 
ko se na poročnem slavju reže torta 
ali ko pričakujete govor slavljenca na 
rojstnodnevni zabavi, boste z glasnim 
pokom in konfeti, ki poletijo več kot 
pet metrov visoko, zagotovo pritegnili 
pozornost povabljenih.
Velikost: 80 cm
Šifra: 453149

 6,95 € 

581 €

Top s konfeti
Mini top z belimi srčki, ki 
bodo slavljencu z glasnim 
pokom povedali, da ga 
imate radi.
Velikost: 20 cm
Šifra: 370195

 3,95 € 

316 €
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Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Lahko jo poljubno 
preoblikujete: 

Set treh 
kuhinjskih krp
Vsestranske krpe iz 
100-odstotnega bombaža 
v treh barvah. 
Mere: 50 x 70 cm
Šifra: 454549

 5,99 € 

479 €

Stojalo s priborom 
za kuhanje
Stojalo s kuhalnicami 
in žvrkljem v posodi na 
lesenem podstavku. 
Mere: 15 cm
Šifra: 386904

 13,95 € 

1116 €

Skodelica s cvetličnim motivom
Živopisana skodelica iz porcelana za kavo ali čaj za 
vse, ki si ju radi privoščite v malo večjih količinah. 
Prostornina: 350 ml
Šifra: 387116

 2,99 € 

239 €

Termovka iz 
nerjavečega 
jekla
Z lepo oblikovano 
termovko v črni, beli, 
modri ali roza barvi 
iz nerjavečega jekla 
bo vaša najljubša 
pijača vedno z vami 
in primerno ohlajena 
(ali ogreta).
Višina: 26 cm
Prostornina: 500 ml
Šifra: 453144

 13,49 € 

1147 €

Leseni pladenj z ročaji 
Praktičen in dekorativen dodatek v vašem gospodinjstvu
Mere: 35,5 x 27 x 7,5 cm
Šifra: 393322

 6,79 € 

543 €

Zložljiva košara 
za sadje
Inovativna kovinska košara 
omogoča enostavno 
spreminjanje oblik. 
Mere: 48 cm
Šifra: 400701

 19,90 € 

1492 €

Prenosni svetlobni zvočnik
BlueTooth zvočnik, ki ga lahko nesete 
s sabo, in uživate v svojem najljubšem 
komadu kjer koli. In ko se spusti tema, 
vam bo tudi svetil v lepih barvah.
Velikost: 19 cm
Šifra: 454558

 29,90 € 

2392 €
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Ponudba velja od 21. 10. do 6. 11. 2021

Globus na podstavku
Elegantni dekorativni kovinski 
globus v kombinaciji črne in 
srebrne barve bo krasil vašo 
mizo in vam pomagal pri 
učenju zemljepisa. 
Višina: 21 cm
Šifra: 453145

 34,95 € 

2796 €

Dekorativni namizni kamin
Za praznično ali romantično vzdušje poskrbi 
ta simulacija ognjišča z LED lučko.
Mere: 15 x 23 x 14 cm
Šifra: 312703

 19,90 € 

1592 €

Rustikalna sveča 
Na voljo v 2 barvah:
• roza (šifra: 454552),
• bordo rdeča (šifra: 454551).
Višina: 7,5 cm

 2,49 € 

199 €

Leseni zaboj
Na voljo v 3 dimenzijah:
• 35 x 14 x 8,5 cm (šifra: 422886),
• 24 x 24 x 10 cm (šifra: 422892),
• 39,5 x 15,5 x 10 cm (šifra: 423201).

 4,95 € 

396 €

Zložljiva pručka
S to praktično zložljivo pručko 
boste dosegli nedosegljivo - 
stopite nanjo brez strahu, da bi 
vam zdrsnilo, njena nosilnost pa je 
do 150 kg. Ko je ne potrebujete, 
jo enostavno zložite in pospravite.
Mere: 28 x 27 x 26 cm
Šifra: 453142

995 €
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Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Refošk Simčič
0,75 l
Šifra: 173850

 5,90 € 

499 €

Cabernet 
Sauvignon 
Imako vino
0,75 l
Šifra: 293977

 4,90 € 

392 €

Cotes de 
gascogne
Le Cabaret des 
Oiseaux, 0,75 l.
Šifra: 455937

 3,69 € 

295 €

Gaillac
Rose Noire, 
0,75 l.
Letnik: 2017
Šifra: 455938

 4,25 € 

340 €

Bordeaux
Les Remparts de Roche 
Belfond, 0,75 l.
letnik: 2013
Šifra: 455941

 6,25 € 

5 €

Chili
Castillo Varez Merlot, 
0,75 l.
Letnik: 2019
Šifra: 455939

 5,59 € 

447 €

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Bela penina Bagueri Contesse
Količina: 1,5 l
Šifra: 277292

 19,90 € 

1590 € Peneče vino
Les Charmettes Blanc 
de Blanc Brut Bio.
Količina: 0,75 l
Šifra: 455940

 6,69 € 

535 €

Plošča iz skrilavca 
Na tej lepi plošči iz skrilavca lahko postrežete 
sočni suši, slastne tapas, narezek ali druge 
prigrizke v slogu Masterchefa. Vaši gostje 
bodo navdušeni.
Mere: 25 x 25 cm
Šifra: 453147

 5,95 € 

476 €

Dekorativno 
stojalo za vino - 
sedeči harmonikar
Steklenica ni vključena.
Mere:  22 x 16,5 x 21 cm
Šifra: 395002

 22,90 € 

1603 €

Lesena nosilka za vino 
(za dve steklenici)
Steklenice niso vključene.
Mere: 20 x 11 x 30 cm
Šifra: 393325

 7,99 € 

639 €

Kozarec za 
vino z gravuro
Pitje vina iz elegantnega 
graviranega kozarca 
je posebna izkušnja - 
privoščite ga tistim, ki jih 
imate res radi.
Količina: 0,58 l
Šifra: 435532

 12,95 € 

997 €
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Darilni set JM 
sweet candy - 
coco
V paketu je:
• gel za tuširanje,
• deodorant 150 ml 
Šifra: 452105

 7,95 € 

596 €

Darilo 
"moj kotiček"
Gotovo ima tudi ona 
samo svoj kotiček - okrasni 
pladenj in svečnik, ki se z 
njim lepo ujema. V njenih 
mislih boste z njo tudi, 
ko si zaželi samote. 
Slika je simbolična.
Šifra: 454327

 34,99 € 

2799 €

Darilo "tvoj dan" 
Ob njenem dnevu se 
spomnite nanjo - napis 
na brisači bo spregovoril 
namesto vas, plamen svečke 
pa se bo zaiskril v njenih 
očeh. Slika je simbolična.
Šifra: 455434

 33,99 € 

2719 €
Dekorativni srček 
z lepimi mislimi
Lepo oblikovani keramični 
srčki, opremljeni z 
različnimi lepimi mislimi, 
bodo spregovorili 
namesto vas.
Mere: 15 x 15 cm

 8,99 € 

791 €

Darilni set JM 
sweet candy - 
coco
V paketu je:
• toaletna vodica 100 ml
• deodorant 150 ml 
Šifra: 452102

 11,95 € 

837 €

DARILA ZANJO
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Ponudba velja od 21. 10. do 6. 11. 2021

Darilo 
"jej in se smej" 
Popolna kuhinjska 
oprema, ki ji jasno 
da vedeti, da je za 
vas mnogo več kot 
gospodinja - posodica 
za poper, sol in 
zobotrebce, stojalo 
s kuhalnicami in 
žvrkljem ter servirna 
deska s sporočilom. 
In dimnikarček 
za srečo. Slika 
je simbolična.
Šifra: 419113

 45,99 € 

3679 €
Darilo "nasmeh" 
Nagradite njen čudoviti nasmeh s to čudovito kombinacijo izparilnika, 
skodelice za kavo ali čaj, svečke in srčka, ki ji bo to povedal naravnost. 
Slika je simbolična.
Šifra: 453091

 36,99 € 

2959 €

Darilni set JM 
sweet candy - 
jagoda
V paketu je:
• gel za tuširanje,
• deodorant 150 ml.
Šifra: 452104

 7,95 € 

596 €

Darilni set JM 
sweet candy - 
jagoda
V paketu je:
• toaletna vodica 100 ml
• deodorant 150ml 
Šifra: 452103

 11,95 € 

837 €

Dekorativna 
servirna deska 
z lepimi mislimi
Okolju prijazna 
kuhinjska servirna 
deska iz bambusa, 
opremljena z 
različnimi lepimi 
mislimi. 

 11,99 € 

959 €
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-20%

-20%
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Darilni set 
za moške JM 
covanni
V paketu je:
• vodica za po britju,
• deodorant 150 ml 
Šifra: 452112

 8,95 € 

716 €

Darilni set za moške 
Tesoro
V paketu je:
• toaletna voda 100 ml
• deodorant 150 ml 
Šifra: 452114

 11,95 € 

837 €

Darilo "tvoj dan" 
Brisača z lepimi željami 
za rojstni dan in 
skodelica za kavo - da 
bo vsak dan rojstni dan. 
Slika je simbolična.
Šifra: 455521

 31,99 € 

2559 €
Kovinsko vedro z 
lesenim ročajem
Mere: 18,5 x 17 x 22,7 cm
Šifra: 424404

 6,95 € 

626 €

Darilo "someljé" 
Razveselite ljubitelja 
vina z lesenim pladnjem, 
stojalom za vino in 
- vinom. Slika je 
simbolična.
Šifra: 455531

 46,99 € 

3759 €

DARILA ZANJ

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!
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Ponudba velja od 21. 10. do 6. 11. 2021

Darilni set za moške 
JM X black
V paketu je:
• gel za tuširanje 300 ml,
• deodorant 150 ml 
Šifra: 452106

 7,95 € 

636 €

Darilo "vedro sreče" 
Osnovni namen vedra je, da mu prinesete pivo 
in kozarec za pivo - kasneje pa lahko v vedro 
nasujete led, da pivo dlje ostalo hladno. 
Slika je simbolična.
Šifra: 455522

 29,99 € 

2699 €

Litrski vrč 
za pivo
Masivni litrski vrč za pivo z napisom - vanj 
gre več kot le eno pivo, med različnimi napisi 
pa boste gotovo našli pravšnjega zanj. 
Prostornina: 1 l

 17,95 € 

1490 €

Pivo z zabavnimi etiketami
Izbirate lahko med številnimi zabavnimi etiketami, 
s katerimi boste nasmejali obdarjenca. 
Vsebina: 0,33 l
Alk.: 5,0 % vol.

2 €

Šifra: 428817 Šifra: 291363 Šifra: 177313 Šifra: 177312
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Vaša prva misel, ko potrebujete darilo

Okvir za slike
Ohranite otroške spomine.
Mere: 37 x 23 cm
Šifra: 327294

 19,95 € 

1796 €

XXL hranilnik 
Velik hranilnik za še 
večje prihranke.
Velikost: 26 cm
Šifra: 179695

 34,90 € 

2792 €

Otroški darilni 
komplet “slonček”
Na voljo v modri in roza barvi. 
Vsebuje: 
• otroško odejico 90 x 75 cm
• plišastega slončka 
Šifra: 281268

 23,90 € 

1912 €

Darilni komplet za dojenčke
Vsebuje: 
• okvir za sliko 
• hranilnik 
• škatlico za prve laske ter zobke 
Šifra: 17855

1599 €

Otroški darilni 
komplet ob rojstvu
Na voljo v modri in roza barvi. 
Vsebuje: 
• okvir za slike 
• okvir za odtise rok in nog 
• škatlici za prvi zob in lase 
• škatlico za rojstni list
Šifra: 327295

 24,95 € 

1996 €

Plišasti medvedek 
s pentljo
Velikost: 10,5 cm
Šifra: 245018

 5,49 € 

494 €

Na voljo tudi 
v roza barvi.

Na voljo tudi v modri barvi.
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Ponudba velja od 21. 10. do 6. 11. 2021

XXL dežnik
Zaplešite v dežju, sami ali v dvoje. 
Na voljo je v 6 barvah.

Velikost: 128 cm
Šifra: 370159

 9,95 € 

697 €

Zimska kapa 
s cofom
Kapa je na voljo v 
4 barvah.
Šifra: 312705

 9,95 € 

846 €

Zimska kapa 
s cofom in 
bleščicami
Kapa je na voljo v 
5 barvah.
Šifra: 312694

 9,95 € 

846 €

Zimska kapa s cofom 
in kamenčki
Kapa je na voljo v 
4 barvah.
Šifra: 312693

 9,95 € 

846 €

Lesena ptičja hišica
Poskrbite za čivkače, ki ne gredo na jug.
Mere: 38 x 32 x 26/29 cm
Šifra: 454550

 29,90 € 

2392 €

Zimske 
rokavice
Da bodo prsti vedno 
na toplem. Na voljo 
so v 4 barvah.
Šifra: 453143

 3,49 € 

297 €

Mehke zimske 
nogavice
Da boste udobno 
zakorakali v praznike.
Šifra: 370177

 6,95 € 

556 €

37 cm

21 cm

30 cm



DARILNI BONI

MASAŽE
več kot 

200 ponudnikov

KULINARIKA
več kot 

250 ponudnikov

KOPANJE
več kot 

80 ponudnikov

20 €

128 €

149 €

Dan razvajanja 
za dve osebi z nočitvijo
• 1 x nočitev v dvoposteljni sobi
• 1 x romantična večerja ob svečah
• 1 x samopostrežni zajtrk
• 1 x romantični 1,5 urni zasebni zakup wellnessa s 

sadnim krožnikom in penino (fi nska in turška savna, 
jacuzzi, uporaba fi tnes opreme in prostora za 
oddih)

Izvajalec: Celjska koča, Celje
Šifra: 216319

Wellness razvajanje 
za dve osebi z nočitvijo
• pijača dobrodošlice
• nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi
• 2 - urna zasebna uporabaprostora s savno in masažno 

kadjo
• brisače, halje, rjuhe in zeliščne kapljice za savno,
• zeliščni čaj in sadje v wellness prostoru
• brezplačni brezžični internet
Izvajalec: Hiša sonca, Luče
Šifra: 216335

Družinska vstopnica za obisk 
mini živalskega vrta 
Družinska vstopnica je namenjena 2 odraslima 
osebama in 1 – 3 otrokom do 15 let. 
V živalskem vrtu lahko najdete najrazličnejše živali: 
krokodile, kenguruje, pritlikavega zebuja, alpake, 
koate (nosate medvedke), rakune, mini prašičke, 
hranite lahko koze, zajčke in občudujete številne vrste 
ptic, pave, purane, fazane …
Izvajalec: Mini Zoo Land, Slovenske Konjice
Šifra: 266333
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ADRENALIN
več kot 

150 ponudnikov

ODDIH
več kot 

200 ponudnikov

WELLNESS
več kot 

200 ponudnikov

Med več kot 1200 darilnimi boni boste 
zagotov našli pravo doživetje za svojega 
slavljenca.

24 €

79 €

25960 €

Dirkalna vožnja 
z go-kartom   
Zanimiva adrenalinska izkušnja s pravim tekmovalnim 
go-kartom. Čaka vas kart moči 9 KM in vožnje približno 
2 x 10 minut. 

Udeleženec naj bo športno oblečen in obut, izposojo 
čelade zagotovi izvajalec storitve.

Izvajalec: Karting center Raceland, Krško
Šifra: 327387

Dvodnevne počitnice 
za 2 osebi
• 1x nočitev s polpenzionom: 

bogat samopostrežni zajtrk in strežena večerja
• brezplačna uporaba zunanjega fi tnesa
• možnost izposoje koles
• možnost uporabe otroških igral, igralnice z 

biljardom, namiznim hokejem in ročnim nogometom
• dovoljene so domače živali.
Izvajalec: Gostišče Smogavc, Zreče
Šifra: 216272

Mini oddih s kopanjem 
za 2 osebi
• 2 x namestitev v dvoposteljni sobi 
• 2 x polpenzion 
• neomejeno kopanje v termalnem bazenskem 

kompleksu, tudi na dan prihoda in odhoda 
• nočno kopanje v petek in soboto do 22. ure 
• vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika 
• 2 x kopalni plašč 
Izvajalec: Moravske Toplice
Šifra: 418714



www.hisadaril.si

2 x Ljubljana

2 x Velenje

2 x Ptuj
3 x Maribor

Lenart
Radenci

Lendava

Gornja 
Radgona

Murska 
Sobota

2 x Kranj

2 x Nova Gorica

Koper

Postojna

Kočevje

2 x Novo mesto

Krško

Domžale Celje

Slovenske 
Konjice

Slovenska 
Bistrica

Ravne na 
Koroškem

Škofja Loka

Kamnik

Katalog oktober 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 21. 10. do 6. 11. 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. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 

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

POIŠČITE SVOJO HIŠO DARIL: 
https://hisadaril.si/prodajna-mesta/

31x
po Sloveniji

Nakupujte 24/7 
na hisadaril.si


