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• minimāli apstrādāta, īsta koka ripiņa ar 
saglabātu koka miziņu;

• iesmaržināta ar dabisku ēterisko eļļu,

• rotāta ar smalku gravējumu (uzņēmuma 
logo, vēlējums, apsveikums...);

• ērtākai iekāršanai iesiets elastīgā 
aukliņā;

• koksnes faktūra nodrošina ilgāku 
aromāta noturību;

• katra koka ripiņa tiek ievietota atsevišķā 
eko papīra iepakojumā.



• Personalizēts Aroma 

Tree ar gravējumu;

• Lāzerēts Aromaa Tree;



Aroma Tree veidi

Meža sērija

Rīgas sērija



Aroma Tree veidi

Sirsnīgā sērja

Īpašo svētku  sērja

Ziemassvētku sērija



Aroma Tree veidi

Latvju raksti



• Woody ir koka auskari.

• Woody ir mazs atgādinājums 

apstāties ikdienas skrējienā un 

sajust dabas spēku mums 

visapkārt...ieelpot un izgaršot 
katru mirkli.

• Woody ir maigs dabas 

pieskāriens Tavai auss ļipiņai.





KOKA TAURIŅI

Esi pamanāms ar Latvijā radītiem koka 
tauriņiem no Woody  - aksesuārs 

piesaistīs skatienus un liecinās par labu 
stila izjūtu kā darba vidē, tā 

neformālos pasākumos.  Koka tauriņš 
vienmēr izskatīsies lieliski - izvēlies 

klasiksus tauriņus savā mīļākajā tonī.

Melns koka tauriņš – “Nakts”
Gaišais koka tauriņš – “Smilšu pieskāriens”

Brūnais koka tauriņš – “Kastanis”
Baltais koka tauriņš –“Sniegs”

Koka tauriņš - “Pelēkais”
Koka tauriņš - “Ažūrs”

Iespējams ar personalizētu gravējumu



Iespējami arī koka tauriņi ar latvju zīmēm un ar 
personalizētu gravējumu, piemēram, 

kompānijas logo. 

KOKA TAURIŅI



KOKA PALIKTŅI

Ir iespējams koka 
paliktņi ar gravējumu un 

bez gravējuma. 

Paliktņa izmērs 9-11cm 

diametrā. 

Iespējams izveidot 
personalizētu gravējumu



KOKA PALIKTŅI bez mizas

Ir iespējams koka 

paliktņi ar gravējumu un 

bez gravējuma. 

Paliktņa izmērs 9-11cm 

diametrā. 

Iespējams izveidot 
personalizētu gravējumu



Apaļi koka paliktņi

Apaļi koka paliktņi ar 

gravējumu un bez 

gravējuma. Paliktņa 

izmērs 10cm diametrā 

un 6mm biezi. 

Iespējams izveidot 
personalizētu gravējumu



KOKA MAGNĒTS

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo, attēlu vai vēlējumu.



KOKA PIEKARIŅI

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo, attēlu vai vēlējumu.

Pieejamas arī koka ripiņas bez mizas. 



KOKA PIEKARIŅI - zariņš

Iespējams personalizēt ar 

vārdu, logo, attēlu vai 

vēlējumu.



KOKA DEKORI

Iespējams personalizēt jebkādas formas 

veidā, kā arī var iegravēt vārdu, logo 

vai vēlējumu.



Mini koka tāfelīte

Tāfelīte ir iesaiņota kastītē ar dekoratīvām koka 

skaidiņām, pievienotu iepakotu krītiņu un 

apsieta ar atlasa lenti.

Diametrs: 12-13.5cm

Tāfelītes izmērs: Pilns

Augstums: Aptuveni 1.5cm

Materiāls: Dabīgs koks – iespējams ar mizu vai 

bez

Iespējams izveidot personalizētu birku vai uzlīmi



Mini koka tāfelīte

Tāfelīte ir iesaiņota kastītē ar dekoratīvām koka 

skaidiņām, pievienotu iepakotu krītiņu un 

apsieta ar atlasa lenti.

Diametrs: 12-13.5cm

Tāfelītes izmērs: Aptuveni 10cm

Augstums: Aptuveni 1.5cm

Materiāls: Dabīgs koks – iespējams ar mizu vai 

bez

Iespējams izveidot personalizētu birku vai uzlīmi



KOKA SVEČTURI ar dabīgo mizu

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, 

vēlējumu vai attēlu.

Iespējams 4 Svečturu 

komplekts (7cm) vai atsevišķi 

svečturi (7cm):



KOKA SVEČTURI ar dabīgo mizu

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.

3 Svečturu komplekts(dažādi) vai 

atsevišķi (4cm, vai atsevišķi (7cm), 
vai atsevišķi (10cm)



KOKA SVEČTURI klucīši

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, 

vēlējumu vai attēlu.

Koka klucīša svečturis (4cm), 

koka klucīša svečturis (5cm), 

Koka klucīša svečturis (7cm).



KOKA SVEČTURI klucīši

Iespējams iegravēt Jūsu firmas 

logo, saukli, vēlējumu vai attēlu.

Koka svečturis (5cm)

Pieejamas zīmes: Saules zīme, Austras 
koks, Ūsiņš, Māras krusts, Auseklis.

Materiāli – Latvijas koks, kura struktūra īpaši izcelta 
ar vēja un smilšu plūsmu



KOKA SVEČTURI škilas

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, 

saukli, vēlējumu vai attēlu.

Iespējams ar trīs vai četrām 
svecēm.



KOKA SVEČTURIS pagale

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, 

vēlējumu vai attēlu.

Koka svečturis pagale četrām 

svecēm.

Kastīte iekļauta cenā



KOKA PAKAVS

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo.

Pakavu rotā dažādas aizsargzīmes. 

Komplektā iekļauts: pakavs ar aukliņu, 

kastīte un visu zīmju apraksts

Pakava izmērs: 9,5 x 11 x 1,3 cm

Materiāls: dabīgs koks



KOKA PULKSTEŅI

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.



KOKA PULKSTEŅI

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.



VIZĪTKARŠU TURĒTĀJS

Iespējams personalizēt ar vārdu, 

logo, attēlu vai vēlējumu.



PILDSPALVU UN ZĪMUĻU TURĒTĀJS

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo, 

attēlu vai vēlējumu.



PILDSPALVAS AR GRAVĒJUMU

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo vai vēlējumu.



ZĪMUĻI AR GRAVĒJUMU

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo vai vēlējumu.



AUSKARU STENDS

Lielais auskaru stends (40cm)

Mazais auskaru stends(28cm)



ŠAĻĻU PAKARAMAIS

Iespējams personalizēt ar 

vārdu, logo, attēlu vai 

vēlējumu.



PAKARAMAIS

Cena atkarīga no dizaina 

un pasūtījuma apjoma!



KOKA LATERNA

Saliekama laterna ar kokgriezuma rakstu 

un stikla trauku sveces ievietošanai. 

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo vai 

vēlējumu.



KOKA LATERNA «AUSEKLIS»

Saliekama laterna ar kokgriezuma rakstu 

un stikla trauku sveces ievietošanai. 

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo vai 

vēlējumu.



SALIEKAMA PUTNU BAROTAVA

Iespējams personalizēt 

ar logo, vārdu vai 

vēlējumu. cenā 

iekļauta salikšanas 

instrukcija.



SAPŅU ĶĒRĀJS «SAULES ZĪME»

Izmērs: lielajam aplim 10 cm., 

mazajam aplim 6 cm. Kopējais 

garums ar striķīti ~45 cm. 



LĀZERĒTAS FORMAS

Iespējams personalizēt jebkādas formas veidā, kā arī var iegravēt vārdu, logo 

vai vēlējumu.

Cena atkarīga no dizaina, 

koka veida, pasūtījuma 

apjoma.



SIRSNIŅU KOMPLEKTS

Sirsniņas izmantojamas 

gan kā dekori, gan 

paliktņi.



SNIEGPĀRSLIŅU KOMPLEKTS

Sniegpārsliņas 

izmantojamas gan kā 

dekori, gan paliktņi.



KOKA DĒLĪTIS

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



KOKA DĒLIS «OZOLS»

Koka dēlis 30x20x1,8 cm.



KOKA DĒLIS «Bērzs»

Koka dēlis 30x20x1,8 cm.



KOKA PAPLĀTES

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



DEKORATĪVIE EŅĢEĻI ar spārniem



DEKORATĪVIE EŅĢEĻI ar spārniem

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo vai vēlējumu.



DEKORATĪVIE EŅĢEĻI



SALIEKAMA SNIEGPĀRSLIŅA



KOKA SNIEGPĀRSLIŅA



KARTIŅA AR KOKA ELEMENTU

Iespējams 

personalizēt ar 

vārdu, logo vai 

vēlējumu.



APBALVOJUMI un MEDAĻAS

Iespējams izstrādāt 

unikāla dizaina 

apbalvojumus no koka 

vai saplākšņa ar 

gravējumu.

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



Cena atkarīga no gravējuma 

veida un pasūtījuma apjoma.

Saplākšņa medaļas 7-9cm diametrā. 

Cenā netiek iekļauta lentīte

Bērza saplākšņa medaļas



INDIVIDUĀLIE PASŪTĪJUMI

Sagatavojam arī 

dažāda veida 

individuālos pasūtījums 

adekvāti Jūsu vēlmēm. 



SPĒLE DOMINO ar latvju zīmēm!

Divdesmit astoņi koka domino kauliņi ar latvju rakstu 

zīmēm: 

• Auseklis, 

• Māras krusts, 

• Saules zīme, 

• Ūsiņš, 

• Jumis, 

• Austras koks.

Viena domino kauliņa izmērs: 6 x 3 cm.

Komplektā instrukcija un plašs zīmju apraksts trīs 

valodās – latviešu, krievu un angļu valodā.

Uzņēmumiem - papildus ir iespējams personalizēt katra 

kauliņa aizmuguri ar Jūsu firmas logo un birku pie 

iepakojuma. Pie lielāka apjoma ir iespējama atlaide.



ATMIŅAS SPĒLE ar latvju zīmēm!

Spēle, kas noderēs garajiem ziemas vakariem ģimenes 

vai draugu pulkā, kā arī būs vērtīgs suvenīrs ārpus 

Latvijas dzīvojošiem draugiem un radiem.

28 koka domino kauliņi ar latvju rakstu zīmēm: Auseklis, 

Māras krusts, Saules zīme, Ūsiņš, Jumis, Austras koks –

spēles simbolos atspoguļotas latvju zīmes, kuras pēc 

latviešu mitoloģijas sargā no ļaunā, nes laimi, vairo 

spēku un enerģiju.

Viena domino kauliņa izmērs: 6 x 3 cm

Koks: dažādi

Komplektā pievienota instrukcija un plašs zīmju 

apraksts trīs valodās – latviešu, krievu un angļu.

Iepakojuma izmērs: 16x11,5 cm

Izstrādājumu iespējams personalizēt ar logo, uzrakstu.



Personalizētas spēles ar latvju 

zīmēm!



PAR DEKORU FABRIKA

SIA “SIA Dekoru Fabrika” piedāvā:

Koka dekoratīvo elementu, dāvanu, biznesa suvenīru un dizaina 

priekšmetu izgatavošanu individuāli un vairumā;

Lāzergravēšanas un lāzergriešanas pakalpojumus;

Ģeometrisku formu, uzrakstu un logotipu izgriešana no koka un

citiem materiāliem;

Virpošanas un kokgriešanas pakalpojumus;

Dekoru un citu elementu 3D skenēšanu.

WWW.AROMATREE.LV

WWW.DEKORUFABRIKA.LV


