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Slovensko, neuničljivo 
in izvirno

BI LETOS PODARILI NEKAJ POSEBNEGA?

Namesto dolgočasnih in prevečkrat videnih serijsko izdelanih daril
podarite unikatna, premišljena, predvsem pa uporabna darila,
v celoti izdelana v Sloveniji.

Z IZDELKI CUCKOO CUPS BOSTE NAREDILI KORAK DLJE!

Ne le da boste z njimi pokazali izvirnost, pozornost, skrb in zahvalo,
zelo veliko boste naredili tudi za naš planet. 

Obenem pa boste podprli slovensko!

ZAKAJ IZBRATI EMAJLIRANE IZDELKE CUCKOO CUPS?

� Izdelki so neuničljivi in večni, trajnostno naravnani in prijazni naravi.

� Celoten proces izdelave poteka v Sloveniji. 

� Emajlirani izdelki so v slovenski kulturi prisotni že vrsto generacij.

� Primerni so za vse grelne površine, vključno z indukcijo in 
taborniškim ognjem.

� Primerni so za pranje v pomivalnem stroju.

� Emajlirana posoda je najbolj zdrava posoda na tržišču.



Potiskani emajlirani lončki
OČARLJIVI RETRO LONČKI SO SE VRNILI - IN TO V VELIKEM SLOGU!

Zbujajo spomin na stare čase, a s pridihom sodobnosti, v njih pa si lahko 
privoščite svojo najljubšo jutranjo kavo ali čaj pred spanjem, odlično se obnesejo 
tudi kot pohodniška oprema, lončki za rože ali stojalo za pisala.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Volumen lončka je 3,5 dcl

� Izbirate lahko med različnimi barvami lončkov: 
*Vsi lončki imajo rob črne barve.

� Lončki so v celoti izdelani v Sloveniji, prijazni zdravju in okolju

� Primerni za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Primerni za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 

Kako je najbolje 
napolniti emajliran 
lonček? 
Svojemu naročilu lahko 
dodate domač Kuku  
čaj ali sveže mleto 
Kuku kavo.



Potiskane emajlirane džezve
JE KAJ LEPŠEGA OD VONJA PO PRVI SVEŽE KUHANI KAVI?

Podarite personalizirane emajlirane džezve, ki bodo vaše zaposlene in poslovne 
partnerje spravile v dobro voljo, še preden se dan dobro prične.



LASTNOSTI IZDELKA

� Volumen džezve je 4 dcl ali 7 dcl

� Izbirate lahko med različnimi barvami džezvic: 
*Vse džezve imajo rob črne barve.

� Džezve so v celoti izdelane v Sloveniji, prijazne zdravju in okolju

� Primerne za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Primerne za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Potiskani emajlirani krožniki
EMAJLIRANI KROŽNIKI, KI NAS SPOMNIJO NA STARE ČASE, BODO Z 
VAŠIMI POTISKI USTVARILI ŠE VEČ NOVIH, LEPIH SPOMINOV!

Nostalgični in retro krožniki so mnogo več kot le običajen kos posode. Krožnike 
lahko uporabite tudi na kuhališčih in na njih pogrejete jedi, ocvrete jajčka ali 
pa v pečici spečete mini pite kar brez uporabe posebnih pekačev.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Globok krožnik, premer 22 cm

� Krožnik je bele barve s črnim robom  
(po dogovoru možnost druge barve krožnika)

� Krožniki so v celoti izdelani v Sloveniji, prijazni zdravju in okolju

� Primerni za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Primerni za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

� V njih lahko tudi kuhate in pečete

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Potiskane emajlirane sklede
Podarite prečudovite in vsestranske emajlirane sklede, ki bodo polepšale kuhinje 
in pisarne ter risale nasmehe na obraze.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Volumen sklede je 6 dcl

� Skleda je bele barve s črnim robom

� Sklede so v celoti izdelane v Sloveniji, prijazne zdravju in okolju

� Primerne za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Primerne za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Lesene hrastove deske 
ZAKAJ BI RAZVESELILI LE ENO OSEBO - S ŠALJIVIM NAPISOM NA 
SERVIRNI DESKI LAHKO NASMEJITE CELO OMIZJE!

Podarite masivno hrastovo desko, v celoti oblikovano in izdelano v Sloveniji, 
nanjo pa dodajte šaljiv napis ali vaš logotip.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Deska je iz masivnega hrastovega lesa, ki je premazan z rustikalnimi olji, 
primernimi za stik z živili

� Izbirate lahko med različnimi napisi iz kolekcije ali dodate lastno gravuro 
– Jejte, jejte, bom še narezala!
– Jejte, jejte, bom še narezal!
– Jejte, jejte, bomo še narezali!
– Jejte, jejte, bova še narezala!

� Velikost deske je 30 x 18 x 2 cm, teža: 600-800 g

� Deske so v celoti izdelane v Sloveniji

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personalizirano lasersko gravuro po vaših željah potrebujemo .pdf v 
vektorski obliki (priprava dizajna za gravuro: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Potiskana emajlirana cedila
NOSTALGIČNO IN RETRO CEDILO, KI OBDARJENCA NIKOLI NE BO 
PUSTILO NA CEDILU.

Nepogrešljiv pripomoček v kuhinji, ki je v celoti izdelan v Sloveniji in bo ob 
vsakokratni uporabi obdarjenca s šaljivim in zabavnim napisom spomnil na vas. 
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LASTNOSTI IZDELKA

� Cedilo ima premer 18 cm in je težko 340 g

� Cedilo je bele barve s črnim robom

� Izbirate lahko med: 
– cedilo Nikoli te ne bom pustil/a na cedilu
– personalizirano cedilo

� Cedilo je v celoti izdelano v Sloveniji, prijazno zdravju in okolju

� Primerno za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Potiskani emajlirani piskri
SO SE TUDI V VAŠEM OTROŠTVU NEDELJSKA JUTRA PRIČELA Z 
VONJEM PO DOMAČI GOVEJI JUHICI?

Potem izberite pisker iz naše in vaše mladosti in tako podarite priložnost za 
ustvarjanje novih, čudovitih spominov. Podarite slovenski izdelek, ki nikogar ne 
bo pustil ravnodušnega. 
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LASTNOSTI IZDELKA

� Prostornina piskra je 7 litrov, visok je 13 cm in ima težo 2,2 kg

� Pisker je bele barve s srebrnim robom

� Izbirate lahko med: 
– piskrom Recept za govejo juho
– personaliziranim piskrom

� Piskri so v celoti izdelano v Sloveniji, prijazni zdravju in okolju

� Primerni za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Niso primerni za uporabo v mikrovalovni pečici

� Primerni za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira

DODAJTE VAŠ LOGOTIP ALI DIZAJN PO MERI

Za personaliziran tisk po vaših željah potrebujemo .pdf v vektorski obliki 
(priprava dizajna za tisk: 50 € + DDV).

Če imate idejo, nimate pa logotipa in/ali lastnega dizajna, vam ga lahko 
oblikujemo mi (oblikovanje dizajna po vaših željah: 100 € + DDV).

Dobavni rok od potrditve dizajna je 2-3 tedne. Pogoj je predplačilo v celoti. 



Lesena obešala za ključe 
ZAKAJ BI ISKALI, ČE JE LAHKO VSE NA ENEM MESTU?

Olajšajte jutra svojim sodelavcem in poslovnim partnerjem in jim podarite 
čudovito leseno obešalo za ključe z uporabno poličko za telefon, da bodo 
vedno našli svoje stvari. Lesena obešala za ključe z motivom gora bodo v 
domove prinesle klic narave, svežino in toplino lesa.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Obešalo je narejeno iz bukovega lesa

� Višina 19,5 cm, širina 26,5 cm, globina 8 cm, teža 515 g

� Naravnega videza ali z ročno poslikavo snežne odeje

� Obešala so v celoti izdelana v Sloveniji



Črne ponvice
EMAJLIRANA ČRNA PONEV JE ODLIČNO DARILO ZA VSE KUHARSKE 
NAVDUŠENCE IN GURMANE, KI OD POSODE PRIČAKUJEJO NAJVEČ!

Moderen dizajn in neverjetna vzdržljivost odlikujeta posodo, ki je v celoti 
izdelana v Sloveniji. Težka črna ponev je primerna za vse kuhalne površine - tako 
za indukcijo kot za ogenj ali pečico, v njej pa boste lahko pripravljali čudovite 
zajtrke, zrezke, omake, carski praženec, palačinke in še več.
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LASTNOSTI IZDELKA

� Premer ponvice je 22 cm, teža je 900 g

� Ponvica je črne barve

� Ponvice so v celoti izdelane v Sloveniji, prijazne zdravju in okolju

� Primerne za vse vrste grelnih površin, tudi za indukcijo in taborniški ogenj

� Niso primerne za uporabo v mikrovalovni pečici

� Primerne za pomivalni stroj, tisk je večen in se ne izpira



Obogatite svoje darilo 
in podarite izbrane 

darilne pakete 
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KUKU ČAJI

Kako je najbolje napolniti emajlirani lonček? Z dišečim, domačim čajem, ki bo 
ogrel telo in dušo!

Izbirate lahko med štirimi vrstami domačih čajev, vsak posebej pa je ročno 
pakiran v Sloveniji.

� Praznični čaj (jabolko, cvet hibiskusa, cimet, pomarančna lupina, šipek,  
nageljnove žbice, cvet plavice, aroma)

� Zeliščni čaj (cvetovi hibiskusa, listi melise, jabolko, listi maline, listi robid, 
poprova meta, jesenska vresa, močvirski oslad, sončnični cvetovi, semena 
plodov šipka, cvetovi modrega slezovca, cvet ognjiča, cvet peščenega smilja) 

� Ingverjev zeliščni čaj (ingver, limonska trava, listi poprove mete, lupinica 
limone, lupinica pomaranče, korenina sladkega korena, cvetovi vrtnice)

� Sadni čaj (cvet hibiskusa, jabolčna tropina, pomaranča, lupinica, jabolka, plodovi 
šipka, aroma, cvetovi sončnice)
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SLADKI ŠKRNICELJ

Zakaj ne bi podarili bolj “zdravih” slaščic? 

Slastna mešanica mandljev, arašidov, rozin in lešnikov v objemu temne in bele 
čokolade bo napolnjevala z energijo vse do zadnjega oreščka. 

Teža sladkega škrniclja je 250 g.
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KUKU KAVA

Za mnoge se dan začne šele s prvo kavo, z našo sveže mleto kavo pa bo ta 
začetek še bolj dišeč in vabljiv. 

V sami kavi se prepletajo sadne arome, ob vsakem požirku pa boste začutili 
sladek priokus medu in nežno pikantno aromo ingverja. 

Hišna mešanica je sveže pražena v Sloveniji. 
Sestava: 100% arabica

Teža Kuku kave: 100 g 
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KUKU PIŠKOTI

Je sploh kaj lepšega od vonja po sveže pečenih, domačih piškotih?

Vnaprej pripravljena mešanica za piškote je skrbno izbrana in polna zdravih 
sestavin. Simpatičen kozarec z navodili za peko je zabaven in resnično okusen 
dodatek k ustvarjanju božičnega vzdušja v naših domovih. 

Sestavine: pirina moka, ovseni kosmiči, kokosova moka groba, chia semena, 
rjavi sladkor, suhe brusnice, kakav v prahu, cimet, soda, sol

Teža Kuku piškotov: cca 420 g (cca 40 piškotov)



Darilno
pakiranje
izdelkov
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ŽELITE, DA VAM PRIPRAVIMO KONČNI IZDELEK, KI BO LEPO IN 
SKRBNO ZAVIT, VI PA GA BOSTE LE ŠE PREDALI OBDARJENCU, 
SODELAVCU ALI POSLOVNEMU PARTNERJU?

Za vas lahko pripravimo darilno pakiranje naročenih izdelkov v lični kartonski 
embalaži (kot na fotografiji), po želji lahko dodamo tudi posvetilo po vaših 
željah. 



Ponudba iz naše 
redne kolekcije 

Cuckoo Cups



30

VAM JE VŠEČ MOTIV, KI JE ŽE V NAŠI REDNI PONUDBI?

Ponujamo vam možnost obdarovanja z izdelki iz naše redne kolekcije. 
Izbirate lahko med več kot tridesetimi motivi na poljubnem emajliranem izdelku. 
Vse motive lahko poiščete v naši spletni trgovini www.cuckoo.si 



Naredite resnično močan vtis 
ZAKAJ NE BI PRESENETILI KOLEKTIVA?

Svojim zaposlenim podarite neuničljive emajlirane lončke z njihovimi imeni.
S takšnimi lončki lahko obogatite vaše delovne prostore in poskrbite, da se bodo 
vaši zaposleni odžejali na najlepši možen način. 
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PERSONALIZACIJA

Za vas lahko personaliziramo naslednje emajlirane izdelke:

� lonček

Na izbrane izdelke lahko dodate poljubno ime ali napis, v velikosti do 15 znakov 
(velikost znakov je 1 cm). Na vsako stran lahko dodamo tudi srček. 

 � džezva  � krožnik � skleda
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NE NAJDETE PRIMERNE PONUDBE V KATALOGU ZA VAŠE PODJETJE?

Pišite nam na info@cuckoo.si, kjer boste pridobili vse ostale informacije.

Naše izdelke lahko najdete tudi na spodnji povezavi. 

www.cuckoo.si

@cuckoocups         @cuckoocups
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Obiščite nas
v Kukušnjaku,

valilnici norih idej
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KUKUŠNJAK, VALILNICA NORIH IDEJ

V oktobru 2020 smo odprli prvo butično trgovinico s Cucko Cups izdelki, ki se 
nahaja na Mariborski cesti 45 v Celju. 

Obiščite nas in si oglejte Cuckoo Cups izdelke v živo. Tako bomo imeli tudi 
priložnost, da poklepetamo, popijemo Kuku kavico in skupaj poiščemo najlepše 
darilo za vaše sodelavce ali poslovne partnerje. 

HVALA, KER PODPIRATE MALA PODJETJA

Naj po okusni kavici ali sveže pripravljenem čaju v čudovitih emajliranih 
izdelkih Cuckoo Cups zadiši tudi v vaših delovnih prostorih in domovih. 



www.cuckoo.si

@cuckoocups         @cuckoocups

M-STRUKTIV d.o.o.
Polže 4, 3203 Nova Cerkev

Davčna št.: SI43669603




