
KVAČKANINE.



narejeni iz reciklirane t-shirt preje;
pralni (v pralnem stroju, na 30 stopinj celzija);
vzdržljivi – se ne zlomijo in so odlična alternativa
plastičnim kozarčkom;
mehki in pričarajo občutek domačnosti kjerkoli smo;
ročni izdelki;
narejeni v Sloveniji – izpod Katjinih rok. 

Darilo za rojstni dan;
darilo ob vselitvi v novo stanovanje;
božično darilo;
novoletno darilo;
darilo za valentinovo, ipd.

Izdelki znamke KVAČKANINE. so:

Z nakupom izdelkov Kvačkanine stranke spodbujajo krožno
gospodarstvo, saj so košarice narejene iz reciklirane preje. Preja
je narejena iz ostankov blaga, ki ostanejo pri izdelavi oblačil. 
Tako je blago, ki je bilo namenjeno za odpadek  bilo predelano v
prejo in skvačkano v izdelek znamke KVAČKANINE.

Krožno gospodarstvo pomeni, da na odpadke gledamo kot na
jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da
postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. V
takšnem sistemu za odlaganje ostanejo vedno manjše količine, ki
bistveno manj vplivajo na okolje, kot količine, ki jih odlagamo
danes.

Kvačkanine izdelki so primerni za vrsto različnih priložnosti:

Ustvarjam tudi po naročilu. Vsak izdelek, ki je v ponudbi se lahko
prilagodi vašim željam in potrebam. V kolikor bi želeli skupaj
ustvariti nov izdelek ali prilagoditi obstoječ izdelek me
kontaktirajte na hello@kvackanine.si

Vse cene so nabavne cene in vsebujejo DDV. Zraven so napisane tudi priporočene
maloprodajne cene, ki pa jih ni potrebno upoštevati. Naveden je najmanjši znesek MPC.

www.kvackanine.si

https://www.kvackanine.si/


Možne barve izdelkov

www.kvackanine.si

izberete izdelke (število izdelkov in izvedbo - npr. leseno
dno/kvačkano dno),
 izberete barvo,
 v dogovorjenem roku so izdelki pri vas.

Potek naročila:
1.

2.
3.

https://www.kvackanine.si/


Kvačkane košarice iz kolekcije Basic so namenjene shranjevanju kulijev,
makeup pripomočkov, eteričnih olj, ipd.

premer: 11  - 12 cm;
višina: 9  - 10 cm.

v kopalnici,
v pisarni, 
v otroški sobi, na mizi,
v spalnici - obožujejo jih ljubiteljice eteričnih olj.

Mere *:

*Mere izdelkov so približne in se lahko razlikujejo do  1 cm glede na debelino
preje, ki ni povsod enakomerna.

Košarice so uporabne:

Enobarvne mini kvačkane košarice

Basic
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Brez dodane plastike v notranjosti, kot jo imajo nekatere
druge kvadratne kvačkane košare na tržišču!

premer: 16 cm;
višina: 11 cm. 

premer: 20 cm;
višina: 11 cm.

kopalnicah,
spalnicah,
predsobah,
otroških sobah,
dnevnih sobah.

Možna izvedba v dveh velikostih:
Mere – srednja*:

Mere – velika*:

*Mere izdelkov so približne in se lahko razlikujejo do 1 cm glede na debelino preje, ki ni povsod
enakomerna.

Stranke jo uporabljajo v:

www.kvackanine.si

Kvadratna pralna kvačkana košara 
Kvadratna pralna košara, ki popestri vaš dom!

Izberete lahko izdelek na sliki ali pa poljubno
izberete spodnjo barvo, zgornja (umazana bela) je

enaka pri vseh izvedbah košare.

http://www.kvackanine.si/


Viseče kvačkane

 košare 

za rože

Flowerhead

Flowerhead viseča košara je narejena z mislijo na ljudi, ki bi radi
popestrili tisti košček zidu v  stsanovanju, ki jih moti že toliko časa.

Višina 20 - 23 cm;
premer: 15 - 17 cm;
globina: 9 - 10 cm.

Višina 25 - 26 cm;
premer: 17 - 19 cm;
globina: 12 - 13 cm.

Mere - manjše košare*:

Mere - večje košare*:

*Mere izdelkov so približne in se lahko razlikujejo do 1 cm glede na debelino
preje, ki ni povsod enakomerna.
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Nizke kvačkane košare

Pretty like you

"Meni so praktične za kozmetične
flaške, ker so lepo shranjene, hkrati
pa še vedno vidim, katero moram

vzet, ko jih rabim". (Katarina)

premer: 15 cm;
višina: 6 cm.

premer: 20 cm;
višina: 8 cm. 

Mere – manjša*:

Mere – večja*:

*Mere izdelkov so približne in se lahko razlikujejo do 1 cm glede na debelino
preje, ki ni povsod enakomerna.
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Premer: 10 cm;
debelina: 0,8 cm..

Mere*:

*Mere izdelkov so približne in 
se lahko razlikujejo do 1 cm 
glede na debelino preje, ki 
ni povsod enakomerna.

www.kvackanine.si

Pralni kvačkani podstavki Ultimate base

Kvačkani podstavki so pralni v
pralnem stroju, na 30 stopinj celzija.
Ne marajo sušilnega stroja, zato jih

morate nujno sušiti na prostem.
Lahko se jih tudi polika (čez krpo) z

likalnikom.

http://www.kvackanine.si/


Premer: 10 cm;
debelina: 0,8 cm..

Mere*:

*Mere izdelkov so približne in 
se lahko razlikujejo do 1 cm 
glede na debelino preje, ki 
ni povsod enakomerna.

www.kvackanine.si

Pralni kvačkani podstavki Ultimate

base 2.0

Kvačkani podstavki so pralni v
pralnem stroju, na 30 stopinj celzija.
Ne marajo sušilnega stroja, zato jih

morate nujno sušiti na prostem.
Lahko se jih tudi polika (čez krpo) z

likalnikom.
Ultimabe base 2.0. so narejeni z

dodatnim robom in so tako še bolj
stabilni.
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www.kvackanine.si

Premer: 10 cm;
debelina: 0,8 cm..

Mere*:

*Mere izdelkov so približne in 
se lahko razlikujejo do 1 cm 
glede na debelino preje, ki 
ni povsod enakomerna.

Pralni kvačkani podstavki Puffy ears

Kvačkani podstavki so pralni v
pralnem stroju, na 30 stopinj celzija.
Ne marajo sušilnega stroja, zato jih

morate nujno sušiti na prostem.
Lahko se jih tudi polika (čez krpo) z

likalnikom.
Podstavki puffy ears imajo dodana

ušeska, ki podstavke narejeno še bolj
luštne! 

Na voljo so okrogli ušeski - medo ali
špičasti ušeski - mačka.
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Kvačkane košare Fancy

Nancy (z ročaji iz

semiša)

Kvačkana košara s karakterjem.

Premer: 16 cm;
višina: 10 cm. 

Premer: 16 cm;
višina: 10 cm.

Premer: 20-21 cm;
višina: 10 cm.

Mere – 
Manjša košara s kvačkanim
dnom*:

Manjša košara z lesenim dnom:

Večja košara z lesenim dnom*:

*Mere izdelkov so približne in se lahko
razlikujejo do 1 cm glede na debelino preje,
ki ni povsod enakomerna.



Nizke kvačkane košare

z lesenim dnom 

Pretty organised

V sodelovanju z mladim
slovenskim podjetjem

Mewoodyou so nastale super
nizke kvačkane košare z lesenim

dnom!

premer: 21-22 cm;
višina: 8 cm. 

širina: 21 - 22 cm;
dolžina: 21 - 22 cm;
višina: 8 cm.

širina: 19 cm;
dolžina: 27 cm;
višina: 8 cm.

Mere – okrogla*:

Mere – kvadratna*:

Mere - ovalna*:

*Mere izdelkov so približne in se lahko razlikujejo do 1 cm glede na
debelino preje, ki ni povsod enakomerna.

je narejeno iz topola;
je polakirano z vodoodpornim
lakom;
je slovenski produkt;
izjemno lepo diši.

Leseno dno Mewoodyou:

Barve lahko izberete
naknadno glede na želje in
potrebe vaših strank.
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Kvačkane torbe Summer ready

S kvačkanimi torbami Summer ready je občutek kot da smo vedno
na morju!

premer: 36 - 37 cm;
višina: 37 cm;
globina: 22 - 23 cm.

premer: 36 - 37 cm;
višina: 37 cm;
globina: 22 - 23 cm.

Mere – okrogla  & manjše ročke*:

Mere – okrogla  & dolge ročke*:

.
*Mere izdelkov so približne in se lahko 
razlikujejo do 1 cm glede na debelino
 preje, ki ni povsod enakomerna.

Kvačkani podstavki so pralni v pralnem
stroju, 
na 30 stopinj celzija in posušiti na prostem.
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Kvačkanine, ročni izdelki, 

Katja Kodra s.p.

Trdinova 3a

1230 Domžale

Elektronski naslov:

hello@kvackanine.si

Telefonska številka:

040 379 667


