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vino in prazniki

Zakaj je pri uživanju
vina pomembno,
kakšen kozarec
izberemo?
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KRISTALNO JASNA IZBIRA

Obdarujte, praznujte,
presenečajte
in razveseljujte!
Steklarski mojstri iz Rogaške Slatine že več kot 350 let ustvarjamo
čudovite spomine, čarobne odseve in spoštovanja vredno tradicijo
kristalnega stekla. Verjamemo, da plemenita energija, ujeta v oblike
našega stekla, obogati ambiente in se dotakne naših življenj. Tudi
vi si želite s pozornostjo dotakniti svojih bližnjih ter poslovnih part
nerjev, zato smo vam pripravili izbor najlepših daril, primernih za
različne priložnosti.
Bi želeli izbrana darila oplemenititi še s podobo vašega podjetja?
Pokličite nas, z veseljem vam svetujemo in pomagamo ustvariti po
polno darilo.
Obdarujte, praznujte, presenečajte in razveseljujte vse leto! Rogaška vam
pri tem vedno pomaga z očarljivimi izdelki — o tem se prepričajte v tej
publikaciji.

Ekipa Steklarne Rogaška

© kristalno jasne ideje 2022
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okraski in dekoracija
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vinski kozarciin dekanterji
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okvirji za slike
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20

drobna darila

16

peninski kelihi

24

krožniki in pladnji

26

vse za popoln
domači bar

34

darilni seti,
skodelice za kavo in čaj

38

svečniki in votivi

V obilici različnih
idej za praznično
obdarovanje boste
zagotovo našli primerno,
če pa vam to ne uspe, so
darilni boni Steklarne
Rogaška vedno dobra
ideja — unovčljivi na
spletu ali v naših
prodajalnah v Ljubljani
in Rogaški Slatini.
© kristalno jasne ideje 2022
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VAZE

Ko zasijejo
prazniki
Prihaja tisti del leta, ko pogledujemo, kaj posebnega nam je leto prineslo, in snujemo načrte
za prihodnje leto. Praznike bomo verjetno kljub številnim družabnim dogodkom raje preživljali
doma ali pa v krogu sodelavcev, družine in izbranih prijateljev.

Vaza ADRIA, 25 cm — rdeča
v = 250 mm š = 146 mm

132162

6

© kristalno jasne ideje 2022

VAZE
Vaz ni nikoli dovolj pri hiši – mama, babica, prijateljica
ali sodelavka bodo vedno vesele kristalne vaze, pa naj bo to
drobna vazica za en cvet ali pa umetnina za večje šopke.

Vaza SHANGRI-LA, 28 cm
v = 283 mm š = 179 mm

131009

Vaza CROWN JEWEL, 25 cm — rdeča
v = 258 mm Ø = 158 mm

130928

Mini vaza SHANGRI-LA
v = 120 mm š = 76 mm

129965

Zdaj je čas, da razmislimo,
kako bomo praznično vzdušje
vnesli v svoj dom. Kje bomo

Kot običajno si decembra pri

našli pozornosti za obdarovanje

voščimo nekaj več. Na praznični

najbližjih? Kakšno bo praznično

mizi ne smejo manjkati elegant

omizje? Kje bomo poiskali recep

ni kristalni kozarci za popoln

te za najboljše božične piškote?

užitek ob pitju izbranega vina.

Letošnji prazniki so priložnost,

S čudovito vazo in prazničnim

da počnemo stvari, za katere

aranžmajem pa bomo omizje

med letom ne najdemo časa.

dodatno popestrili.

Kristal Steklarne Rogaška je videti
vrhunsko tudi sam po sebi in ne
potrebuje cvetja, da nas s svojo lepoto
razveseljuje.

Vaza ROCK STAR, 31 cm
v = 308 mm š = 179 mm

126206

© kristalno jasne ideje 2022

7

OKRASKI IN DEKORACIJA
Prostor postane najbolj prazničen,
ko v njem zasijejo številni odsevi kristalnih
svečnikov ter novoletnih okraskov. Zakaj
ne bi letošnja novoletna jelka dobila novih
okraskov, takšnih, ki so nastali v Sloveniji
in so steklarski mojstri vanje vdihnili svoj
pečat? Izbira kristalnih ornamentov je letos
Kroglica BLUE

še posebej bogata.

Kroglica CLEAR

v = 94 mm š = 80 mm

v = 94 mm š = 80 mm

129366

129242

Naredite si letošnje
praznike lepe in sijoče!

ideja za

Snežinka

8

v = 79 mm š = 68 mm

v = 82 mm š = 71 mm

Snežinka

Ornament Bright Star

Ornament Radiant Star

130935

130934

130937

130936

© kristalno jasne ideje 2022

v = 80 mm š = 70 mm

v = 85 mm š = 72 mm

darilo

4 obeski
prazničn v
pakiran em
ju

Božično drevo, 15 cm

Zvonček, 9 cm

v = 152 mm š = 92 mm

v = 86 mm Ø = 70 mm

130944

115015

Rudolf — set 2

v = 74 mm š = 60 mm

116110

Snežak in Rudolf
— set 2
116111

Snežak — set 2

v = 70 mm š = 42 mm

116109

© kristalno jasne ideje 2022
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VINSKI KELIHI IN KOZARCI

Zakaj je pri uživanju
vina pomembno,
kakšen kozarec izberemo?
Ustvariti vrhunsko vino je umetnost. Prav tako pa je umetnost izbrati vrhunske kelihe,
kozarce in dekanterje, ob katerih bo vino zasijalo v najboljši luči.

10

SKYLIGHT
Rdeče vino — set 2

FLAME
Rdeče vino — set 2

OLYMP
Rdeče vino — set 2

v = 203 mm Ø = 90 mm

v = 203 mm Ø = 90 mm

v = 203 mm Ø = 90 mm

130893

130891

130892

© kristalno jasne ideje 2022

VINSKI KELIHI
Različne oblike vinskih čaš
omogočajo, da se senzorične
lastnosti vina v polnosti razvijejo.
Pogosto so oblikovani prav s po
močjo so mmelierev in enologov,
saj všečno oblikovanje ni dovolj,
da lahko kelih za vino uvrstimo
med vrhunske izdelke za uživan
je vina. Tudi material in sama
izdelava so pomembni dejavniki,
saj bo le najodličnejše steklo
odkrilo pravo barvo vina, dolgi
in elegantni peclji bodo obogatili
izkušnjo, ko bomo kelih zavrteli
v roki, tanek in prefinjen rob
čaše pa bo pobožal naše ustnice,
še preden se jih bo dotaknilo

Dekanter ARIA, 1,8 l

Belo vino ARIA — set 2 Peneče vino ARIA — set 2

v = 255 mm Ø = 151 mm v = 232 mm Ø = 89 mm
1800 ml
450 ml

128433

128199

Voda ARIA — set 2

v = 247 mm Ø = 63 mm v = 114 mm Ø = 91 mm
260 ml
460 ml

128196

128197

žlahtno vino.
Posebej pri rdečih vinih je

lahko omrtvičijo naše brbončice.

pomembno, da so čaše čim

Neprimerna je tudi močno gazi

večje oziroma široke, saj s tem

rana voda, saj ogljikov dioksid

povečamo površino, kjer se vino

prav tako vpliva na brbončice.

prezrači (kisik reagira z vinom).
Poznavalci razvijajo celo sofistici

Vodo ponavadi ponudimo v

rane čaše, ki imajo pogreznjeno

kozarcu brez peclja. Pojavlja pa se

dno, ki ob vrtenju vina v kelihu

trend, da ob posebej slavnostnih

pospeši zračenje.

priložnostih postrežemo v peclja

Kadar poleg vina ponudimo
tudi vodo, naj ta ne bo iz pipe,

tih kozarcih. Ob neformalnih
srečanjih pa lahko vino postreže

saj ima pogosto priokus, ki

mo v kozarcih brez peclja, vendar

nam utegne pokvariti okušanje

morajo biti ti vrhunske kakovosti,

vina. Prav tako naj voda ne bo

tanki in lahki, s prefinjenim ro

premrzla, saj zelo hladne pijače

bom.

Grand blanc VENERE — set 2
v = 265 mm Ø = 78 mm
750ml

131549

Če ne verjamete, da je oblika kozarca za vino pomembna za optimalno izkušnjo, opravite preprost poizkus. Nalijte
svoje najljubše vino v skodelico za kavo, navaden kozarec za pivo ali sok ter v eleganten vinski kelih. Poskusite vino
zavrteti v roki in se osredotočite na senzorične lastnosti vina, ko boste pili iz njih. Poskusite, presenečeni boste, koliko
več arome vino razvije v za to namenjenem vinskem kelihu.

© kristalno jasne ideje 2022
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Dekanter LIRA

v = 410 mm š = 215 mm
1,8 l

118458

Peneče vino AUREA
— Set 2

Belo vino AUREA, 24 cm
— set 2

Rdeče vino AUREA, 24 cm
— set 2

v = 292 mm Ø = 66 mm
250ml

v = 240 mm Ø = 105 mm
450 ml

v = 240 mm Ø = 120 mm
690 ml

108700

108704

108701

Vinski set WINE TIME 3 v 1 (odpirač, zapirač, obroček)
702850

Priložnosti za zdravice so v pra
zničnem času pogoste, saj zven
pravega kristala napolni prostor
z radostjo. Tako kot pri kozarcih
bodite izbirčni tudi pri izbiri vin.
V prodajnem salonu Rogaška v

12

Belo vino
WINDSOR — set 2

Rdeče vino
WINDSOR — set 2

v = 148 mm Ø = 83 mm

v = 159 mm Ø = 88 mm

131405

131406

© kristalno jasne ideje 2022

Peneče vino
WINDSOR — set 2
v = 188 mm Ø = 58 mm

131407

Ljubljani smo pripravili bogat izbor
slovenskih vin ekološke pridelave.

VINSKI KELIHI IN KOZARCI

Belo vino DIAMOND
— set 2

Rdeče vino DIAMOND
— set 2

Goblet DIAMOND
— set 2

Peneče vino
DIAMOND — set 2

Voda DIAMOND
— set 2

v = 190 mm Ø = 81 mm
170 ml

v = 201 mm Ø = 88 mm
230 ml

v = 223 mm Ø = 93 mm
310 ml

v = 236 mm Ø = 60 mm
180 ml

131390

132415

130868

131141

v = 103 mm Ø = 68 mm
215 ml

Goblet AULIDE
— set 2

Belo vino AULIDE
— set 2

Rdeče vino AULIDE
— set 2

v = 207 mm Ø = 88 mm

v = 186 mm Ø = 73 mm

v = 197 mm Ø = 80 mm

108939

108942

108941

129842

Serijo
Armonia
odlikuje in
ovativno
ugreznjen
o dno, ki
poskrbi,
da vino r
azvije svo
jo pravo
aromo ka
r dvakrat
hitreje
kot v obič
ajnem
kelihu.

© kristalno jasne ideje 2022
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VINSKI KELIHI IN KOZARCI

V družbi
najboljših
Jorg Zupan & ekipa restavracije Atelje

V restavraciji Atelje, pre
jemnici prestižne Michelinove
zvezdice v Ljubljani, ustvarja
chef Jorg Zupan, eden vid
nejših predstavnikov mlajše
generacije kuharskih mojstrov
pri nas, ki s prepletanjem pre
ciznosti in duhovitosti uživa
v premikanju meja znanega
in uveljavljenega v kulinariki.

Voda
ARMONIA — set 2

Peneče vino
ARMONIA — set 2

Degustacijski kozarec
ARMONIA — set 2

v = 106 mm Ø = 89 mm
400 ml

v = 264 mm Ø = 64 mm
250 ml

v = 234 mm Ø = 102 mm
520 ml

117739

117740

117742

Z izjemnim razcvetom slo

Belo vino
ARMONIA — set 2

Rdeče vino
ARMONIA — set 2

v = 218 mm Ø = 102 mm
450 ml

v = 242 mm Ø = 113 mm
630 ml

117741

117743

venske kulinarike se je naša de
žela v preteklih letih trdno zasid

z ekipami povzdignejo še tako

s

rala na zemljevidu destinacij, ki

preproste sestavine v vrhunski

jedi,

jih mora obiskati vsak gurman.

obed, z mislijo na vsak droben

kozarca pa ostaja stalnica – vino

Z neusahljivo ustvarjalnostjo,

detajl pa poskrbijo za nepozabno

v Ateljeju strežejo izključno v

zavzetostjo

doživetje.

kelihih Rogaška Armonia. Eno

in

trdim

delom

naši največji kuharski mojstri

14
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sezonskimi
izbor

prilagoditvami

najprimernejšega

pomembnejših vodil restavracije
Ekipa restavracije Atelje v

Atelje je namreč sodelovanje z

Ljubljani snuje 7— in 9—hodne

domačimi ponudniki in ustvar

degustacijske

hišni

jalci, ki pomagajo povzdigniti

someljeji pa jih dopolnijo z

izkušnjo obedovanja in izobli

odlično vinsko spremljavo iz

kovati zgodbo, ki si jo gostje

Ateljejeve zbirke, ki šteje več kot

zapomnijo za vselej – tudi s kelihi

250 izbranih etiket. Nabor vin,

Rogaška Armonia, ki s posebnim

ki gosta pospremijo od prvega

ugreznjenim dnom poskrbijo,

pozdrava do sladkega zaključka

da se vse vinske note in nianse

obeda, se nenehno spreminja

povežejo v fino harmonijo.

menije,

DEKANTERJI

Zakaj
dekanterji za
vino?
Kultura uživanja vina se ne konča pri pravilni izbiri
vinskih kozarcev, izkušnjo vrhunske opreme omizja lahko
nadgradimo tudi s pravilno izbiro dekanterjev za vino.

Mlada vina prelijemo v de

Pri starih vinih se z dekanti

kanterje nekaj ur pred postrežbo

ranjem ognemo motnosti vina

ter jim s tem damo možnost,

zaradi usedlin, ki so se sčasoma

da razvijejo polnejši okus, ki bi

nabrale v steklenici. Prelijemo

ga sicer pridobili z nadaljnjim

jih tik pred serviranjem, počasi

staranjem v steklenici. Stekle

in pazljivo, da čim manj delcev

nico hitro obrnemo na glavo

preide iz steklenice.

Dekanter AUREA FORTISSIMO
v = 305 mm š = 325 mm
1,6 l

119975

ter izlijemo vsebino, tako da se
ta čim bolj prezrači. Tako se bo
vino prezračilo, še preden ga
bomo natočili v kelihe (kjer pa
ga z vrtenjem keliha prezračimo
dodatno).

Dekanter AUREA
v = 269 mm Ø = 229 mm
1,8 l

111402

Številni se uporabi dekanterjev raje izognejo z izgovorom, da jih je težko očistiti. Zadeva pa je preprostejša,
kot si mislite — stresite v dekanter pest surovega riža, dodajte toplo vodo in nekaj limoninega soka, citronke
ali kisa ter dobro pretresite oziroma zavrtite dekanter. Obloge bodo hitro odstranjene. Nato pa vsebino
preprosto splaknete z mlačno vodo.

© kristalno jasne ideje 2022
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KELIHI ZA PENINO

Tisoč mehurčkov
za tisoč želja
Vedno je dobro imeti pri roki kozarce za penino,
četudi jo redko pijemo. Posebne priložnosti — nikakor samo v
decembru — si zaslužijo prave kozarce!

Peneče vino AUREA — Set 2
v = 292 mm Ø = 66 mm
250ml

108700

Peneče vino SOFIA — set 2
v = 283 mm Ø = 58 mm

119965

16
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KELIHI ZA PENINO

Peneče vino FLAME
— set 2

Peneče vino OLYMP
— set 2

Peneče vino SKYLIGHT
— set 2

v = 273 mm Ø = 46 mm

v = 273 mm Ø = 46 mm

v = 272 mm Ø = 46 mm

129633

129850

129851

Široke čaše za penino so postale
ponovno priljubljene!
Peneče vino OMEGA — set 2

Ljubitelji koktajlov — tovrstni kozarci so kot nalašč tudi za vas!
Bi recept? Izvolite — in na zdravje!

v = 140 mm Ø = 127 mm
250 ml

129824

45 ml gina
15 ml limoninega soka
10 ml sladkornega sirupa
dolijte šampanjec
dekoracija: lupinica limone

Peneče vino AVENUE — set 2
v = 297 mm Ø = 55 mm
135 ml

129814

Peneče vino
ARMONIA — set 2

Peneče vino
ARIA — set 2

117740

128197

v = 264 mm Ø = 64 mm v = 247 mm Ø = 63 mm
260 ml
250 ml

Zakaj bi kelihe za penino uporabljali zgolj za uživanje žlahtne kapljice?
Tovrstni kozarci so primerni tudi za serviranje sladic.

Peneče vino DIAMOND — set 2
Peneče vino
BIG ROCK — set 2

Peneče vino
DIAMOND — set 2

v = 277 mm Ø = 46 mm

v = 236 mm Ø = 60 mm
180 ml

126203

v = 180 mm Ø = 123 mm
300 ml

129841

131141
© kristalno jasne ideje 2022
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OKVIRJI ZA SLIKE

Lepi kot slika
Poleg vedno priljubljenih izdelkov za obdarovanja redko
pomislimo na okvirje za slike. V poplavi digitalnih podob ljudje
radi odpočijemo pogled ob ‘resničnih’ fotografijah, da spomini
na prijetne trenutke ne zbledijo prehitro. Morda pa boste v
enega teh okvirov vstavili prav fotografijo svojega novoletnega
druženja, ko nazdravljate s čudovitimi kozarci za penino.

Okvir za sliko ADRIA
v = 280 mm š = 227 mm

131138

18
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Okvir za sliko CHERISH
v = 163 mm š = 216 mm

131607

Ideja za vašo pisarno ali dom: namesto dekorativnega cvetja
na mizi razveselite goste z uokvirjenimi fotografijami svojih
skupnih dogodivščin ali projektov — več jih bo, veseleje bo ...

Okvir za sliko RIPPLE
v = 185 mm š = 246 mm

131647

© kristalno jasne ideje 2022
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KOLUMNA

Ko vesolje odpre vrata tam,
kjer so bile prej samo stene
Postaviti sebe na prvo mesto je približno tako, kot bi začeli ljubezenski odnos s samim seboj.
Nujni so čas, trud, delo, potrpežljivost, predanost in odločnost. Pomembno pa je, da se boste ob
koncu znašli na popolnoma drugem planetu, ker se boste naučili slediti svoji sreči, kar pomeni, da
vam bo končno vesolje odprlo vrata tam, kjer so bile prej samo stene. Sliši se odlično, kajne?

20
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DROBNA DARILA
Lorella Flego
Postaviti sebe na prvo mesto
je zdrava, uporabna in nujna
navada. Uresničevanje takšne
umetnosti ne pomeni biti sebi
čen, saj ljubiti osebo, ki jo vsako
jutro zagledamo v ogledalu,
brez izgovorov, omejitev ali
dvomov, pomeni le eno: da zna
mo skrbeti zase, vlagati v svoje
osebno dobro in cenimo kako
vost življenja. Ko dobro skrbimo

Mini skleda SUPERIOR, 12 cm
v = 70 mm š = 95 mm

131012

zase in se zaljubimo tudi v svoje
najbolj temačne ali neprijetne
kotičke, lahko drugim ponudi

doma, v miru, tišini, spokojno

Moja agenda je bila leta in

mo najboljšo različico sebe. Ta

sti, včasih z dobro hrano, drugič

leta polna obveznosti. Sčaso

s kavo, včasih s kozarcem noro

ma so se rahlo spremenile,

'me time' o katerem se danes
toliko govori, je nujen zato, da
rahlo ustavimo čas in se lotimo
dela na sebi, ne za druge, tem

sladkega vina ali s čajem, ki
močno diši po cimetu. Takrat

več zase. Zame so to dragoceni

berem, pišem, razmišljam in

trenutki, ki jih najraje preživim

sem preprosto Jaz.

predvsem pa so se spremenile
moje prioritete. Biti mama je
povzročilo svoje, a rekla bi pred
vsem, da sem začela življenje
obravnavati drugače, in sicer kot
skledo, polno dobrega, ki pa ne
traja za vedno, a le v smislu, da

Mala šatulja EQUINOX, 12 cm
v = 111 mm Ø = 120 mm

132161

si moram vzeti čas za dobrote,
tudi zato, da lahko potem pride
jo druge, nove in vedno sveže.

Posoda za med
v = 133 mm Ø = 93 mm

104866

Moj um in volja sta še vedno
zbegana.

Skleda s pokrovom CROWN JEWEL, 12 cm
v = 130 mm Ø = 120 mm

131202
© kristalno jasne ideje 2022
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Mini skleda FLAME, 15 cm
v = 83 mm Ø = 150 mm

131906

Skodelica za sladoled WINDSOR
v = 125 mm Ø = 110 mm

131408

Da ne bo pomote, neprestano

občutek krivde. Vsi so pred

priporočam. Marsikdaj imam

slišim glasove, da 'moram nare

nami, če pa pridemo na vrsto, je

občutek, da se v ogledalu odseva

diti to ali ono'; od mene pričaku

v redu, drugače pa je tudi prav.

popolnoma druga osebnost, ki

jejo več, to moram narediti za to

Pa ni.

osebo' in sem marsikdaj zvečer
tako utrujena od vsega, da se kar
zgrudim. Zaradi česa sem pose
bej žalostna, je to, da sploh ne
vem, kako je minil dan. Zbudila
sem se zjutraj, se najbrž nama
zala in hop, tukaj je že večer s
pižamo in pripravljanje torbe
za šolo. Na ta način izgubimo

zelo potrebuje mir, tišino in

Osebno mi zelo pomaga, da

počitek, prav nič ni hiperaktivna

je svet, v katerem živim, poln

in še manj željna, da bi izpolnila

lepih predmetov, z dušo, zgodbo

vse obveznosti v agendi. To mi je

in zgodovino, ki tvorijo prijazno

všeč. Čudovito je vedeti, da smo

okolje. Rezultat tega je, da če mi

vedno tisti, ki izberemo, kako

je hudo ali nevšečno, denimo v

se bomo odzvali na svet, ki nas

službi, vem, da bom doma našla
vse, kar potrebujem za notranji
mir. In če me nihče ne vpraša:

obkroža, na zahteve, ki so veli
kokrat predstavljene kot nujne,
a sploh niso, in na ljudi, ki jih

vso energijo, identiteto, želje in

»Kako si?« in ga dejansko od

celo samopodobo. Dejstvo je, da

govor tudi zanima, potem se

pogosto sprejmemo ta stališča,

vprašam sama, kar tako, nepri

ne da bi o tem razmišljali. Zdi

čakovano in pred ogledalom.

Tako da, drage moje, tudi danes

se nam, da je tako prav, povrh

Odgovori so različni in to je prav

dvigujem čudovit kozarec in naz

vsega pa nam družba dodaja

psihološka vaja, ki vam jo toplo

dravljam sebi in življenju.

Mini skleda ADRIA
v = 51 mm š = 110 mm

131909

Mini skleda PRISM
v = 58 mm š = 123 mm

117567

morda ne potrebujemo.

Votiv / Mini skleda AZZURRO

Mala skleda POLAR LIGHT, 13 cm

v = 107 mm š = 128 mm

v = 128 mm Ø = 130 mm

129885

103164

Zapis se nahaja na blogu Lorelle Flego www.glitter.si,
kjer najdete številne podobne zapise in inspiracije za bleščeč vsakdan in praznik.
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DROBNA DARILA
4 ELEMENTS

Mini skleda Earth
v = 75 mm Ø = 133 mm

131016

LIVE LOVE SPARKLE

Mini skleda Water
v = 63 mm Ø = 133 mm

131918

Mini skleda Fire

Mini skleda Air

v = 75 mm Ø = 133 mm

v = 66 mm Ø = 133 mm

131014

131015

Komplet
majhnih
kristalnih
skled
je idealen
,
k
o
pride
prijatelji
ali družin jo
ski člani;
vanje pos
tavimo su
h
o sadje,
olive, pišk
ote — odv
isno od
priložnos
ti in teh je
veliko!

Mini skleda Flowers
v = 45 mm Ø = 120 mm

125047

Mini skleda Sun
v = 45 mm Ø = 120 mm

125037

Mini skleda Butterfly
v = 45 mm Ø = 120 mm

130631

Mini skleda Heart
v = 45 mm Ø = 120 mm

130954

© kristalno jasne ideje 2022
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KROŽNIKI IN PLADNJI

Praznično
obložena miza
Na kaj pomislite ob besedi ‘kristal’? Na elegantne kelihe za vino, ki jih vzamete iz vitrine
le ob največjih praznikih? Ali pa morda na kristalno vazo, ki polepša vaš ambient, četudi v njej
ni cvetja? Kaj pa, če si zamislite, da celotno omizje zasveti v soju kristalnih odsevov? Kristal
vašemu omizju doda poseben čar in prefinjenost, obenem pa se s svojo čistostjo in brezbarvnostjo
lepo poda tako k sodobnim linijam kot tradicionalnim pogrinjkom.

24
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Krožnik
CROWN JEWEL, 18 cm

Pladenj s pokrovom
CROWN JEWEL, 18 cm

v = 22 mm Ø = 180 mm

v = 153 mm Ø = 340 mm

130922

130640

KROŽNIKI IN PLADNJI

Krožnik ADRIA, 18 cm
v = 23 mm š = 180 mm

Pladenj CRYSTALLIZATION, 32 x 23 cm

132110

d = 322 mm š = 234 mm

Pladenj FALLING STAR, 33 x 25 cm
v = 56 mm š = 318 mm

131251

132319

Stojalo za torto OCEANIA, 33 cm

Stojalo za torto ATRIUM, 33 cm

v = 101 mm Ø = 328 mm

v = 101 mm Ø = 328 mm

131931

132151

Pravokotni pladenj CROWN JEWEL, 35 x 19 cm
v = 32 mm š = 355 mm

130924
Izdelke Steklarne Rogaška srečate tudi
v slaščičarni Lolita na Cankarjevem
nabrežju v Ljubljani. Njihov mojstrski
slaščičar Grega Rode priporoča:

“V Loliti je doživetje spiti kavo,
pokramljati ter okusiti prepoznavne
sladice, kot je denimo čokoladna torta
Lola. Mamljiva, hrustljava in prava
eksplozija okusov. Polna brownie
čokoladnega biskvita, ki ga dopolni
izbruh okusov domače slane karamele
z mlečno čokolado in piranskim
solnim cvetom ter pomarančno
marmelado. Vse to varuje ovoj temne
čokolade in lešnikov, ki ob prvem
grižljaju hrustljavo poči in vas v celoti
prevzame.”
© kristalno jasne ideje 2022

25

VSE ZA POPOLN HIŠNI BAR

Vse
za popoln hišni bar
Izbira pravega kozarca za izbrano pijačo je sestavni del celotnega ‘rituala’ oziroma
druženja s prijatelji, pa ne zato, ker bi se pred gosti radi postavili o svojem prefinjenem okusu,
ampak predvsem zato, ker prava oblika kozarca zagotavlja, da se pijača v polnosti izrazi in
lahko ob njej uživamo v vseh pogledih.
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VSE ZA POPOLN HIŠNI BAR
alkohola, temveč predvsem z
ledom. Primerni so za mojito,
kolo z rumom, vodko s sadnimi
sokovi, 'Manhattan iced tea',

NIZKI
CILINDRIČNI KOZARCI
Nizki kozarci, v katerega
lahko natočimo 2–3 decilitre, so
najbolj popularni in vsekakor

Blody Mary ... Priporočamo take
s čim debelejšim dnom, saj so
stabilnejši in se ob majhnih ne
pazljivostih ne bodo hitro prevr
nili.

pecljih strežejo tudi viskiji in
sadna žganja, za katera želimo,
da jih doživimo v vsej polnosti.
Večja kroglasta čaša omogoča,

Uporabljamo

da se pijača 'prezrači' in razvije

jih predvsem za žgane pijače z

tipičen vonj, ki ga bolj zaprta

ledom, denimo viski ali vodko,

oblika lepo ujame (pri odprtih

uporabni pa so tudi za prilju

cilindričnih kozarcih aroma ne

bljene kombinacije z gaziranimi

bi bila izrazita). Seveda v take

nepogrešljivi.

pijačami. Izberite take s čim
tanjšim zgornjim robom, da bo
stik ustnic s hladno tekočino še
posebej neposreden. Načeloma
velja, da naj ne bodo premajhni
in naj lepo sedejo v dlan. De
belejše dno bodo imeli, lepše
bo slišati led, ko bomo kozarec
potresli v dlani.

VISOKI OZKI KOZARCI
Če v nizkih kozarcih tipično

PECLJATI KOZARCI
ZA KOKTAJLE
Ti se uporabljajo za žgane
pijače, koktajle in aromatizirana

zarci primernejši za koktajle, ki

rativnih kosov sadja, namenjeni
so namreč odkrivanju vseh raz
sežnosti pijače same.

desertna vina (kot je martini), ki

DEKANTERJI

ne vsebujejo ledu in so s koščki
sadja zgolj okrašeni. Ni treba,
da so pretirano veliki, saj vanje

Kot pika na i v

nikoli ne vlijemo veliko pijače.

vsakem

Previdni smo, da je ne nalijemo

baru pa so zago

preveč do roba, saj se v tej obliki

tovo dekanterji —

čaše tekočina hitro polije. Poleg

steklenice za žga

tega velja pravilo, da tanjši je rob

ne pijače. Četudi

čaše, intenzivnejše bomo pijačo

je sadno žganje

ali koktajl okusili, zato nikar ne

'domačega

varčujte pri izbiri najprimernej

kla', si zasluži pri

ših kelihov za koktajle.

merno steklenico,

hišnem

pore

iz katere bomo postregli gostom.

postrežemo samo žgano pijačo
in led, pa so višji cilindrični ko

kozarce ne dajemo ledu in deko

PECLJATI KOZARCI
ZA ŽGANE PIJAČE

so kombinirani z veliko ledu ter

Viski bo vsekakor glavna zvezda
večera, če bo pred gosti zasijal v
elegantnem dekanterju. Po nava

tudi sadja. Vanj lahko natočimo

Najprej seveda pomislimo

di za žganje izberemo visoke in

približno 3 decilitre, v nekatere

na tipičen kozarec za konjak.

malce ožje steklenice, za viski ali

tudi več. Po navadi jih napolni

Marsikdo ne ve, da se v manjših

konjak pa so priljubljene nižje in

mo do vrha, a ne z veliko količino

kroglastih kozarcih na kratkih

širše.
© kristalno jasne ideje 2022
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VSE ZA POPOLN HIŠNI BAR

Iščete sodoben videz s pridihom tradicije? Kolekcija
‘Avenue’ je kot nalašč za vas — globoki koničasti brusi
na elegantnih brezčasnih oblikah vas bodo vedno znova
navdušili.

Whisky set AVENUE
Dekanter + 2 kozarca

132091

Tradicionalni V—brus in vzorec kara sta priljubljena in
večna klasika v kristalu. Serija ‘Diamond’ se odlično
poda tako na sodobne pogrinjke kot za slog vintage. Brus na
dnu izdelkov ponuja osupljiv pogled skozi briljantni kristal,
učinek leče pa ta efekt še poveča kot dodaten ‘bonus’ za
uživanje v teh izvrstnih izdelkih.

Whisky set DIAMOND
Dekanter + 2 kozarca

131933

Naša najbolj priljubljena in najbolje prodajana barska
serija ‘Manhattan’ je bila zasnovana tako, da se prilega
vaši roki na najbolj udoben in eleganten način. Združuje
tako tradicijo kot sodobnost, kar je vsekakor zmagovalna
kombinacija za opremo vašega domačega bara, poročna
obdarovanja ter poslovna darila.

Whisky set MANHATTAN
Dekanter + 2 kozarca

130812

Kolekcija ‘Quoin’ je odličen primer mojstrskega izdelovanja
kristala v Rogaški. Učinek ‘mavrice’, ki ga vidimo v brusih,
se ustvari ob lomu svetlobe, ko prehaja skozi ploskve fino
brušenega kristala. Ostrejši je kot brusa, več leska daje.
Prepričajte se sami!

Whisky set QUOIN
Dekanter + 2 kozarca

131615
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Kot nalašč
za kombinacije
‘mix & match’ –
različni odtenki se med
seboj dopolnjujejo in
pričarajo osupljiv
ter svež videz.

VSE ZA POPOLN HIŠNI BAR
MONACO

Kozarec ROSE
— set 6

Kozarec GRAY
— set 6

Kozarec BORDEAUX
— set 6

Kozarec BLUE
— set 6

Kozarec AMBER
— set 6

Kozarec GREEN
— set 6

v = 100 mm Ø = 82 mm

v = 100 mm Ø = 82 mm

v = 100 mm Ø = 82 mm

v = 100 mm Ø = 82 mm

v = 100 mm Ø = 82 mm

v = 100 mm Ø = 82 mm

128959

128961

128958

128957

128956

128960

Kozarci GRAY — različni brusi — set 6
v = 100 mm Ø = 82 mm

128509

Kolekcija ‘Monaco’ predstavlja vsestranske kozarce z značajem, ki bodo
vsako omizje spremenili v praznično. Izbrali smo najbolj priljubljene barve
ter vključili nove modne odtenke, ki bodo všeč predvsem mladim.

Kozarci ROSE — različni brusi — set 6
v = 100 mm Ø = 82 mm

128508

© kristalno jasne ideje 2022
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Kozarec za gin AVENUE — set 2
v = 207 mm Ø = 115 mm

129840
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VSE ZA POPOLN HIŠNI BAR
ekskluzivno pakiranje

2 kozarca
+ slovenski gin
Brin

Set ‘oriGINal’ AVENUE
gin Brin + 2 kozarca

132241

Set ‘oriGINal’ EXPERT
gin Brin + 2 kozarca

132816
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Kocke za ohlajanje pijač
702710
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8 prazničnih

Vabljeni v razburljivi svet koktajlov, ki jih je za Steklarno
Rogaška pripravil Kevin Kos, predstavnik vrhunskih slovenskih
barmanov. Za še več prazničnih receptov pa obiščite Youtube
kanal ‘Rogaska 1665’!
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100 ml prosecca
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deko
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Southside

Jungle Bir

d
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m
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*
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Mai Tai
Paloma
30 ml staranega ruma
20 ml začinjenega ruma
15 ml pomarančnega likerja
20 ml limetinega soka
15 ml orgeata
(mandljevega sirupa)

50 ml tequile
10 ml limetinega soka
100 ml grenivkine sode
dekoracija: krhelj grenivke

angostura bitters

dekoracija: list orhideje,
krhelj pomaranče, kandirana
višnja

French 75

ini

art
M
o
s
s
e
spr

E

45 ml gina
15 ml limoninega soka

10 ml sladkornega sirupa
*

dolijte šampanjec
dekoracija: lupinic
a limone

odke
rja
a like
e
avn g
25 ml k rnega sirupa*
adko
10 ml sl spresso
1e
zrna
3 kavna
acija:
dekor

50 ml v

Video opis postopkov priprave koktajlov
na našem kanalu YouTube
ROGASKA 1665 OFFICIAL PAGE
*SLADKORNI SIRUP
• 100 g belega sladkorja
• 100 ml vode
V ponev dodajte sladkor in vodo ter segrejte na srednjo temperaturo. Mešajte, dokler se
sladkor ne stopi. Pokrijte in počakajte, da se sirup ohladi, nato natočite v stekleno posodo in
nepredušno zaprite. Sladkorni sirup je lahko v hladilniku približno en mesec.
© kristalno jasne ideje 2022
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ŠOLA BONTONA

Kultura
obdarovanja
Ko se znajdemo pred zahtevno nalogo obdarovanja pomembnega
poslovnega partnerja ali pred posebnim družinskim praznovanjem, premalokrat pomislimo,
da bi si lahko pomagali z vrhunskimi izdelki Steklarne Rogaška, kjer nam posebni predmeti s
svojo močjo lepote kristala odpirajo veliko možnosti za vrhunski izbor, ne glede na priložnost,
generacijske razlike ali okus.

no
ekskluziv
iranje
k
pa
o
n
daril

telo,
“Voda za ušo.”
d
kristal za

34

Kozarec za vodo FRESH — set 2

Vrč za vodo FRESH 1,5 l

v = 100 mm Ø = 93 mm

v = 264 mm Ø = 150 mm

125747

126964

© kristalno jasne ideje 2022

Darilni set FRESH — vrč in kozarec
132821

ŠOLA BONTONA
slovenski prostor zelo značilno,

Bojana Košnik Čuk

da darila zavijamo preveč načič

Ti vrhunski izdelki si zasluži

kano in da velikokrat vrednost

jo, da jih obdarovancu izročimo

embalaže presega vrednost darila,

v skladu s pravili kulture obda

kar seveda ni prav.

rovanja. Darilo je torej izraz po
zornosti, naklonjenosti, prispeva

Pri obdarovanju naj bo opazi

k poglobljenemu odnosu, s seboj

ti, da smo se za nekoga potrudili

pa mora nositi poslanstvo in ne

in da obdarovanje ni videti, kot da

samo vrednosti.

smo nekaj v naglici potegnili iz

Pri kristalu, steklu in podob
nih darilih nikoli ne pozabimo
obrisati prstnih odtisov. Bolje
je, da zavijanje daril prepustimo
izkušenim prodajalcem v poslo

ARMONIA
Set 2 kelihov & peneče vino
Izberite med dvema vrstama vina

130756
izb
dve erite m
vrhuma vrstaemd
n
puklskaih penian

famil vec
y win
es

Vinar
let
2022 a

omare ali podarili celo nekaj, za
kar je očitno, da je bilo že podar
jeno od nekoga drugega. Včasih
je bolje, da ničesar ne poklonimo
in se izkažemo ob kakšni drugi

valnicah Steklarne Rogaška. Če

priložnosti. Morali bi se že nau

boste tam kdaj nakupovali, boste

čiti, da če smo nekaj dobili v dar,

lahko opazili, da vam darila za

ni vedno nujno, da darilo takoj

vijejo elegantno, prefinjeno. Ob

vrnemo. To velja zlasti v času

tem bi rada opozorila, da je za

novoletnih praznikov.

Tudi način izročanja je zelo
pomemben. Nikoli ne podar
jajmo daril s kulturnim in zgo
dovinskim ozadjem, če le tega
ne razumemo ali poznamo, saj
vedno lahko pričakujemo vpraša
nje s strani obdarovanca. Lahko
pa nam je vsebina darila kot
iztočnica pri pogovoru, zahvala,
zdravica, zahvalni govor. O izdel
kih Steklarne Rogaška marsikaj
lahko povemo.
Na poslovnih srečanjih, ses
tankih darila lahko podarimo
po razgovorih. Če ob koncu sre
čanja goste povabimo na kosilo
ali večerjo (kjer je že sproščeno
vzdušje), lahko darilo predamo
po glavni jedi, torej preden nam

Skodelica DIAMOND — set 6
v = 50 mm š = 62 mm

postrežejo s sladico.

130995
© kristalno jasne ideje 2022
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ŠOLA BONTONA
V tem primeru natakarje opo

Darilo mora biti opremlje

jajo oseben pristop, saj običajno

zorimo, da pravočasno natočijo

no z ustrezno vizitko, zavito.

ob takem darilu povemo nekaj

udeležencem pijačo, da lahko

Lahko pa priložimo tudi kratko

besed o darilu, vsebini.

skupaj

pisemce z dobrimi željami,

nazdravimo, ko smo

pozdravi ... Seveda pa je vedno

Na vrednejša darila ne pi

dobrodošlo, da nas v hotelski

šemo, graviramo imen svojih

Če vemo, da nam program

sobi pričaka manjše prijetno

podjetij, ustanov. Pomembno

obiska ne bo dopuščal ustrezne

presenečenje, ne glede na to, da

je tudi, da darilo znamo spre

priložnosti za predajo darila in

bomo goste še obdarili.

jeti. Večkrat se izkaže, da tega

povedali nekaj zahvalnih besed.

da bo poslovni partner prespal

nismo vedno vešči. Prav je, da

v kraju obiska, lahko darilo za

Če darila v poslovnem odnosu

se zahvalimo, pohvalimo darilo.

poslovne partnerje pustimo v

izročamo osebno, so lahko zavita

Sprejem darila ne pospremimo

hotelskih sobah v znak dobrodo

ali pa tudi ne. Darila, ki jih nismo

z neumestnimi frazami, kot je:

šlice.

zavili pri osebni predaji, poudar

»Hvala, saj ne bi bilo treba!«

CROWN JEWEL
Darilno pakiranje 2 skodelic za čaj & vrečka čaja
132094
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ŠOLA BONTONA
DIAMOND
Darilno pakiranje 2 skodelic za čaj & vrečka čaja
132095

Nič drugače ni pri obdaro
vanju v zasebnih vodah. Darila
Steklarne Rogaška so zagotovo
primerna za poroke, rojstne
dneve, za življenjske prelomni
ce in uspehe.
Ko bomo nazdravljali takim
dogodkom s kristalnimi kozarci,
bo tudi zven ob nazdravljanju in
trkanju lepši za ušesa in tudi
vino se bo pilo še z lepšim ob
čutkom.

EQUINOX
Darilno pakiranje 2 skodelic za čaj & vrečka čaja
130911

Skodelica za kavo s podstavkom
GOLD INFINITY — set 6
v = 87 mm š = 108 mm

121946
POLAR LIGHT
Darilno pakiranje 2 skodelic za čaj & vrečka čaja
132096

Skodelica za kavo
s podstavkom DIAMOND — set 2
v = 87 mm š = 108 mm

130815

© kristalno jasne ideje 2022
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SVEČNIKI IN VOTIVI

Kristal kot modni
dodatek vašega doma
Modni dodatki, najsi bodo taki, ki jih nosimo na sebi (očala, torbica, nakit), ali pa jih
vsakodnevno uporabljamo (dežnik, steklenica za vodo, ovitek za telefon), dopolnijo naš videz in
nam pomagajo izraziti svoj izbrani okus. A modni dodatki se ne končajo le pri izdelkih z modnih
brvi, najdemo jih tudi v svojih domovih in pisarnah — saj so prav tako del našega vsakdana, ki ga
želimo polepšati z estetskimi kosi. Tokrat vam predstavljamo pester nabor svečnikov in votivov
— za vsak slog in okus se bo našla prava izbira.
daril
n

o paki

ranje

Sestav
svoj ad ite si
ventni
venec

Votiv WINDSOR
v = 36 mm Ø = 92 mm

131403
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SVEČNIKI IN VOTIVI
Pravzaprav se veliko mo
dnih trendov odraža v opremi
interierov, le da ti niso tako se
zonsko pogojeni, temveč se bolj
osredotočajo na specifičen okus
posameznika.

Prav

zanimivo

je spremljati, kako se modne
zapovedi izrazijo pri oblikovanju
izdelkov za dom. Predstavljamo
nekaj primerov, med katerimi
boste zagotovo našli tudi oblike,
ki ustrezajo slogu vašega doma
oziroma se lepo ujemajo z mo
dnim okusom tistih, ki jih želite
obdariti.

geometrijski vzorci
& asimetrija

Svečnik SQUARE
10 cm

Svečnik SQUARE
15 cm

Svečnik SQUARE
20 cm

v = 102 mm š = 90 mm

v = 153 mm š = 90 mm

v = 203 mm š = 90 mm

131634

131635

131602

Ne mine modno leto, ko ne bi
prevladoval vsaj en tip geomet
rijskega vzorca na tkaninah, pa

modnih dodatkov, da poživijo

naj bo to urejen plisé, igrive

naš videz ali v tem primeru do

pike (polka dots) ali razgibani

življanje ambienta.

minimalizem
Izčiščen slog je v obdobju
vizualne zasičenosti marsikomu

večkotni liki. Tovrstni vzorci pa
še posebej imenitno zasijejo na

Sodobni brusi in vzorci bodo

še posebej blizu. Ni treba, da je

izdelkih iz kristala, saj lom svet

še posebej blizu mlajšim genera

modni kos ali izdelek za dom

lobe ustvari najlepše odseve ter

cijam, ki si zmotno predstavljajo,

kričeč, da ga opazimo. Prav

mavrični sijaj prav na lomljenih

da je kristal stvar preteklosti in je

izjemna čistost in prosojnost kri

površinah. Ob pogledu na vaze,

po navadi videti starinsko. Asi

stalnega stekla je odlika, ki vas bo

sklede in kelihe z razgibanimi

metrične oblike se spogledujejo

prepričala, ko boste izbirali sete

brusi se nam zazdi, kot bi izdel

z grunge slogom in bodo nago

kozarcev in dekanterjev za svoj

ki oživeli — prav to pa je namen

vorile tudi najbolj drzne.

hišni bar ali pa elegantne kelihe

Votiv SUPERIOR 12 cm

Votiv SHANGRI—LA 10 cm

Votiv PRISM 12 cm

129886

114685

117566

v = 70 mm š = 95 mm

v = 77 mm š = 105 mm

v = 55 mm š = 120 mm

© kristalno jasne ideje 2022
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Ne
pozabite
—
kristal nik
oli ni iz
mode in
z leti sam
pridobiva
o
svojo vred
n
o
st, saj
v sebi hra
ni spomin
e
na
prijetne t
renutke,
ki jih
preživim
o s svojim
i
prijatelji.

Svečnik COBRA 30 cm
v = 300 mm š = 112 mm

108559
Svečnik COBRA 26 cm
v = 264 mm š = 98 mm

131365
Svečnik COBRA 24 cm
v = 242 mm š = 90 mm

131116
Svečnik COBRA 21 cm
v = 207 mm š = 77 mm

131904
Svečnik COBRA 14 cm
v = 140 mm š = 50 mm

131008

za izbrana vina. Prefinjene ob

v črnino odeti kelihi lahko večni

različnimi slogi notranje opreme

like, ki jih iz kristala izvabljajo

klasiki, elegantna vaza z barvno

— poda se tako v klasično oprem

vrhunski oblikovalci ter mojstri

notranjostjo pa bo popestrila

ljen interier kot v minimalistično

steklopihalci, niso nikoli iz mode

prav vsak ambient — in tudi brez

opremljene prostore.

in ne ostanejo neopaženi.

šopka bo privlačila poglede vseh,
ki bodo vstopili v prostor.

barvni poudarki
in dodatki zlata
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blišč dragih kamnov &
večni klasiki

Zlati dodatki so večni in v

Le kdo se ne ozre za odbleski

zadnjih letih zelo priljubljeni.

dragih in poldragih kamnov,

Prav vsak od nas ima svoje

Tanek zlat rob na kelihu za vino

kadar jih nosimo kot modni

najljubše odtenke, ki pristajajo

bo dodal piko na 'i' ter ozaljšal

dodatek? Enako velja za izdelke

njegovemu osebnemu slogu — le

sicer izčiščene linije visoke vaze.

v naših domovih — privlačili bodo

zakaj jih ne bi vnesli še v ambi

Kristal z zlatimi detajli je tudi

poglede in nam pričarali občutke

ent? Kot mala črna oblekica so

zelo hvaležen za kombinacije z

ekskluzivnosti in visoke elegance.

Votiv CROWN JEWEL 13 cm

Votiv EQUINOX 15 cm

Votiv ASTER 15 cm

v = 87 mm Ø = 127 mm

v = 44 mm Ø = 153 mm

130922

130988

v = 44 mm Ø = 149 mm
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121667

SVEČNIKI IN VOTIVI
Številni se navdušujejo nad
t. i. boho chic slogom, ki poudar
ja romantiko ter sproščenost. Vse
to lahko pričarajo tudi izbrani
kristalni kosi, ki z bogatimi brusi
skrivnostno

'mežikajo'

okrog

sebe. Kot je velik klobuk tipičen
izbor boho sloga, tudi pri vazah
in skledah v takem slogu velja, da
je več pač več.
Modne smernice se spremi
njajo. Tudi naš smisel za estetiko
se z leti izoblikuje, a vedno je
dobro imeti v svojem domu kak
šen kos trajne vrednosti, večne
elegance, nekakšen evergreen
(kot je klasična Chanelova preši
ta torbica ali mala črna oblekica).
Izdelki iz kristala nikdar ne izgu
bijo sijaja, svojo vrednost pa z leti
samo pridobivajo. So kot čuvaji
dragocenih spominov, ki so z
nami ob vseh prijetnih trenutkih
s svojimi najbližjimi in dragimi
prijatelji ter nas še dolga leta
spominjajo na trenutke, ki jih
preživimo skupaj. To pa presega
modne zapovedi in je resnično
tisto, kar šteje, mar ne?

Svečnik EXPO 15cm — set 2
129217

Svečnik SQUARE, 25 cm
v = 254 mm š = 90 mm

131636
© kristalno jasne ideje 2022
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OBIŠČITE NAS

Kristal najlepše
sije v dobri družbi
Prodajni salon Rogaška na Mestnem trgu 22 v Ljubljani (nasproti magistrata) že desetletje
navdušuje z najbolj imenitnim kristalom daleč naokoli. Kako tudi ne, saj Steklarna Rogaška
gradi na 350—letni tradiciji vrhunske slovenske ročne izdelave kristalnega stekla, ki slovi po vsem
svetu.

Ljubljana • Mestni trg 22
T: +386 1 241 27 01
prodajalna.ljubljana@fiskars.com

odpiralni čas
PO—SO: 9.00–20.00 • Ob nedeljah zaprto.
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OBIŠČITE NAS

Dodatna ponudba

Salon vas bo najprej navdušil
s svojim kristalnim ambientom,
ki se razprostira kar v dveh

PORCELAN Royal Copenhagen,
Wedgwood, Royal Doulton

nadstropjih — ob nakupovanju
vas spremljajo izbrani kristalni
elementi za ustvarjanje interie
rov, kot so avantgardne kristalne

eb

Posebnost ljubljanskega salo

Personalizirajte izdelke
z ročno gravuro

na je tudi bogat nabor unikatnih
kosov, ki jih ni mogoče kupiti
drugje. Vedno pa je na ogled
tudi vsaj ena prodajna razstava
umetniškega stekla, kjer lahko
spoznate aktualne umetnike in
oblikovalce ter njihove umetni

Široka
ponudba
izbranih
slovenskih
vin

m
ni

va l c e m
sveto

upovanje z
N ak
os

zavese in lestenci.

ne, ki so tudi naprodaj. Prijazne
svetovalke vam bodo z veseljem
pomagale pri izbiri. Obljublja
mo, da vaš nakup ne bo izgubil

Rezervirajte svoj termin za osebno svetovanje :
01 241 27 01 · prodajalna.ljubljana@fiskars.com

sijaja.

Spoznajte,
kako nastane
kristalni izdelek.

vodeni ogled tovarne
PO—PE: 8.00–13.00
Obvezna predhodna rezervacija:
obisk.rogaska@fiskars.com • 03 81 80 205

© kristalno jasne ideje 2022
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Kristal Rogaška
ohranja dragocene
spomine in proslavlja
uspešne zgodbe.
Darila, ki nikdar ne
izgubijo sijaja.

Razveseljujte tudi z našimi
darilnimi boni!

