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NJEN 

 
NJEGOV 

 
OTROŠKI 

Dimenzije: v 140 cm, krog Ø 50 cm 
Barva: bela * 
Material: mediapan, barvano 

Dimenzije: v 150 cm, krog Ø 50 cm 
Barva: bela * 
Material: mediapan, barvano 
 
 

Dimenzije: v 100 cm, krog Ø 40 cm 
Barva: bela * 
Material: mediapan, barvano 
 
 

OBEŠALNIKI ZA OBLEKE 
Popestrite si svojo spalnico ali garderobo z lepim obešalnikom. Lahko ga oblečete tudi v svoje 
obleke, kjer vas bodo počakale do prihodnjega dne. 

* Barva po izbiri za doplačilo 



SEXY EVA SEXY ADAM 

 
Dimenzije: v 140 cm, krog Ø 50 cm 
Barva: bela * 
Material: mediapan, barvano 
 

 
Dimenzije: v 150 cm, krog Ø 50 cm 
Barva: bela * 
Material: mediapan, barvano 

SEXY - OBEŠALNIKI ZA OBLEKE 
Popestrite si svojo spalnico ali garderobo z lepim obešalnikom. Lahko ga oblečete tudi v svoje 
obleke, kjer vas bodo počakale do prihodnjega dne. 

* Barva po izbiri za doplačilo 



OBEŠALNIKI ZA OBLEKE - DODATKI 
Dodatki za obešalnik za obleke so na razpolago za vse oblike obešalnikov. 

Dodatna prečka za obešanje (na sredini glave) 

Dodatna polička (na dnu glave) 

Dodatek za obešanje klobukov (na koncu obeh rok) 



STOJALO ZA MAFINE in TORTO 
Leseno stojalo za mafine, ki spominja na nebo (v beli 
barvi) ali drevo (v naravni barvi lesa). Posamezni 
krožniki stojala so po višini nastavljivi tako, da si 
lahko vsakič pričarate malo drugačno stojalo – 
uporabite lahko tudi le dva od treh krožnikov. 
Primerno je za mafine, piškote, kanapeje … V 
primeru, da uporabite le spodnji, največji krožnik, je 
stojalo primerno tudi za torto premera 30 cm. 
 
 





by Ajda 



SKLEDA ZA SADJE 

Minimalistična, skoraj nevidna skleda za 
sadje. Občudujte sadje z vseh njegovih 
strani - naj se vidijo njegove lepe barve in 
oblike. Dovolite mu, da diha – tako bo dlje 
časa ostalo sveže. Skleda je zagotovo lep 
okras – vsakič malo drugačna – glede na to, 
katero sadje boste položili vanjo. 

Premer dna posode: Ø 25 cm 
Višina posode: 25 cm 
Material: Nerjaveče jeklo, silikon 
 



PRSTAN - VRTNICA 

Prstan v obliki cveta. Ročno, 
unikatno delo. 

Velikost: po velikosti nastavljiv 
Barva: po izbiri 
Material: svila 
 



OTROŠKA OMARA - HIŠA 

HIŠA + HIŠA + HIŠA = MESTO 

Podarite otroku svojo hišo, dve ali celo tri in njegovo sobo spremenite v malo mesto. Izbirate 
lahko med tremi višinami, različnimi barvami »hiš« kot oken ter dodate dimnik (knjižne police) – 
kombinacij je veliko!  Če želite omaro v svoji barvi ali celo pisano, lahko naročite surovo (naravna 
barva lesa) in jo doma, skupaj z otrokom, pobarvate in porišete sami – to bo zabavno! Posebnost 
omare so njena okna, v katera lahko vložite sliko otroka ali katerokoli drugo – in hiša bo dobila 
svoje »prebivalce«. 



OTROŠKA OMARA - BARVE 
K otroški omari Hiša lahko dokupite knjižne police v obliki dimnika. 
 

MOŽNE BARVE HIŠ in DIMNIKOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOŽNE BARVE OKEN 

 

modra roza bela rumena zelena Nepobarvana - 
pobarvaj me sam 

roza modra zelena 

Okno hiše je okvir za slike, v katerega 
lahko vstavite sliko ali risbico vašega 
otroka – tako bo hiša dobila svojega 
prebivalca. 

 



OTROŠKA OMARA - DIMENZIJE  

v 180 cm x š 60 cm x g 50 cm v 170 cm x š 25 cm x g 25 cm 

v 170 cm x š 60 cm x g 50 cm v 160 cm x š 25 cm x g 25 cm 

v 160 cm x š 60 cm x g 50 cm v 150 cm x š 25 cm x g 25 cm 

NOTRANJOST OMARE - HIŠA 
 

Opremljena je z dvema policama in palico za obešanje. Lahko pa jo opremite po svoje z dodatnimi elementi 
(police, predali, palica za obešanje). Omara je primerna tako za shranjevanje oblek kot otroških igrač. 

DODATNE OPCIJE 
Dodatne police, 
 

predali, 
 

dodatno stransko okno pri končni omari. 
 

DIMENZIJE OMAR - HIŠA        DIMENZIJE KNJIŽNIH POLIC - DIMNIK 



KDO SEM 
Ko sem iskala dodatke za svoj dom, sem pogosto 
ugotovila, da ne najdem, kar bi mi bilo všeč, pa 
čeprav na tem zasičenem svetu obstaja že skoraj 
vse.  
 

Zakaj bi iskala, če lahko naredim sama? 
  

Odločila sem se, da poskusim sama oblikovati 
minimalistične kreacije, ki bi polepšale moj dom. Z 
veseljem jih delim tudi z vsemi vami. Morda pa je na 
tem svetu še kdo, ki mu bodo moje ideje tako všeč 
kot so meni. 
  

Po izobrazbi sem komunikologinja, malo tudi 
ekonomistka, morda kreativna, morda naivna, 
morda pa kdaj postanem tudi prepoznavna v svetu 
kreativnih idej, ki polepšajo naše življenje in naš 
dom. 
 
 Vsekakor sem zasanjana optimistka. 
  

Ajda Miklavčič 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakti:  M: 041 388-944 Ajda@byAjda.com      www.byAjda.com 
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