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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;

• Izlāzerēts Aromaa 

Tree;



Aroma Tree veidi

Meža sērija

Rīgas sērija



Aroma Tree veidi

Sirsnīgā sērja

Īpašo svētku  sērja

Ziemassvētku sērija



Aroma Tree veidi

Latvju raksti



Aroma Tree veidi biznesa klientiem ar personalizētu gravējumu un 

iepakojumu.



Aroma Tree iespējas un formas:  (iespējama Jūsu Logo forma)



• 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.







Woody iekarināmie koka 
auskari.

Pieejami izmēri Ø 2,3 cm un 2 
cm.
Krāsa: pelēks/melna



Woody koka brošas.

Pieejamie veidi: Cimdiņš, 

Lapsa, Sunītis, Alnis, Latvija, 

Hello, Putns un Zaķis!



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.

Iespējams ar personalizētu gravējumu



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

kompānijas logo. 

KOKA TAURIŅI



SADARBĪBĀ AR 

• Magnēti

• Piezīmju bloki ar koka vākiem

• Atslēgu piekariņi

• Koka krūžu paliktņi

• Pulksteņi

• Aromātiskie dekori

• Uzšuves

• Aksesuāri



KOKA MAGNĒTI

• Skaisti magnētiņi 

«Latvietis&Latviete». Skaists un 

patriotisks papildinājums Jūsu 

interjeram vai arī kalpos kā 

skaista dāvana svētkos. 

• Izmērs - 12x5cm

• Krāsa: balta vai melna



PIEZĪMJU BLOKI

Piezīmju bloks ar bērza 

koka vākiem 

«Latvietis&Latviete», ko 

varat pasūtīt dažādās 

krāsu variācijās.

Izmērs: A5

Lapas: 100 baltas lapas, 

100g papīrs

Materiāls: Latvijas bērza 

saplāksnis.



ATSLĒGU PIEKARI 

• Skaists un patriotisks 

atslēgu piekariņš 

«Latvietis&Latviete», kas 

būs lielisks aksesuārs un 

praktisks produkts.

• Krāsa: melna, pelēka

vai balta

• Izmērs: 8.2x2.8cm.



KOKA PALIKTŅI

Koka paliktnis 

“Latvietis & Latviete”.

Krāsa: melna, balta 

vai pelēka.

Izmēri: 10x10cm, 

biezums: 6mm.

Materiāls: dabīgs 

koks.



PULKSTEŅI

Skaisti pulksteņi Jūsu 

interjera izcelšanai.

Krāsas: melna vai 

balta

Izmēri: 25x25cm



AROMA TREE

Latvietis & Latviete 

Aroma Tree ar 

liepziedu aromātu.

Gravēts vai 

caurgriezts logo.



AUSKARI

Iekarināmie auskari 

«Latviete».

Pieejamās krāsas: 

balts, melns un 

pelēks



KOKA tauriņš

Koka tauriņš «Latvietis».

Pieejamās krāsas: melns



KOKA uzšuve

Koka uzšuve 

«Latvietis&Latviete».

Piešuj savam mīļākajam 

apģērba gabalam un 

lepojies par savu 

piederību.

Komplektā 3 uzšuves!

Pieejamās krāsas: melns, 

balts un pelēks



KOKA PALIKTŅI

Bez gravējuma

Ar gravējumu (latvju zīmes)



KOKA PALIKTŅI

Bez gravējuma

Ar gravējumu

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, saukli, vēlējumu vai attēlu.

AR MIZU BEZ MIZAS

Bez gravējuma

Ar gravējumu 
(latvju zīmes)



SAPLĀKŠŅA paliktņi

Iespējams iegravēt Jūsu firmas 

logo, saukli, vēlējumu vai attēlu.

Paliktņi no bērza saplākšņa 10cm 

diametrs, pieejams dažādās 

krāsās.



PUZLES paliktnis ar atvērtu vai 
aizvērtu formu

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, saukli, vēlējumu vai attēlu.

Puzles paliktņus ir iespējams savienot kopā, lai 
izveidotu vienu lielu paliktni uz kura var likt, 
piemēram, katliņu vai kādu lielāku priekšmetu.
Iespējams saņemt paliktņus dažādās krāsās vai arī 
visus vienādus.

Izmērs: 10.5x12.5 cm
Koks: bērzs
Krāsa: melna, dabīga koka, brūna, pelēka

Izstrādājumu iespējams personalizēt ar logo, 
uzrakstu.

Iespējams pasūtīt vienu paliktni vai komplektu ar 
četriem vai vairāk paliktņiem.



Paliktnis «DĀLIJA»

Caurgriezts skaists krūzīšu 

paliktnis. 

Izmērs Ø : 10cm

Pieejamās krāsas: melns 

vai pelēks



PERSONALIZĒTI paliktņi

Iespējams iegravēt Jūsu firmas 

logo, saukli, vēlējumu vai attēlu.



Personalizēti paliktņi ar koka kastīti

Caurgriezti personalizēti paliktņi (4gb)

Izmērs: 10x10cm

Pieejamās krāsas: melns, pelēks, lakots bērzs

Cena tiek aprēķināta  individuāli



PALIKTNIS «Mini koka tāfelīte»

Tāfelīte iesaiņota kastītē ar 

dekoratīvām koka skaidiņām, 

pievienotu iepakotu krītiņu un 

apsieta ar atlasa lenti.

Diametrs: 12-13.5 cm

Augstums: Aptuveni 1.5 cm

Materiāls: Dabīgs koks –

iespējams ar mizu vai bez

Iespējams izveidot 

personalizētu birku vai uzlīmi



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. 



FORMAS KOKA PIEKARIŅI

Iespējams personalizēt ar vārdu, logo, attēlu vai vēlējumu.

. 



KOKA DEKORI

Cena atkarīga no dizaina, 

koka veida, pasūtījuma 

apjoma.

Iespējams personalizēt jebkādas formas 

veidā, kā arī var iegravēt vārdu, logo 

vai vēlējumu.



KOKA SVEČTURI ar dabīgo mizu

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, 

saukli, vēlējumu vai attēlu.



KOKA SVEČTURI ar dabīgo mizu

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.



KOKA SVEČTURI klucīši

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, 

vēlējumu vai attēlu.



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



SVEČTURU KOMPLEKTS ar 

ozolkoka pamatni

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, saukli, 

vēlējumu vai attēlu.

Ozolkoka dēlītis 

24x20x1.8cm ar 4 iedobītēm 

svečturiem

4 koka svečturi 

karmīnsarkanajā krāsā un 4 

baltas tējas svecītes

Iepakojums: kartona kastīte



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.



PULKSTENIS «LATVIJA»

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.



LOGO KOKA PULKSTEŅI



PULKSTENIS AR TĀFEĻU VIRSMU

Pulkstenis ir iepakots kastītē 

ar pievienotu krītiņu. Ir 

iespējams izveidot 

personalizāciju. Izmērs: 

~26x26cm



VĀRDA PULKSTENIS

Personalizēts vārda 

pulkstenis atbilstoši Jūsu 

vēlmēm.



VĀRDA PULKSTENIS «RĪGA»

Krāsas: melna un pelēka 

Izmērs: 38x14 cm 



KOKA PULKSTEŅI

Iespējams iegravēt Jūsu 

firmas logo, saukli, vēlējumu 

vai attēlu.



KOKA PULKSTEŅI AR JŪSU LOGO 

VAI NOVĒLĒJUMU



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.



PIEZĪMJU BLOKS ar/bez 
rakstāmpiederumiem

Lieliska iespēja koka vākus un 

rakstāmpiederumus personalizēt pēc 

Jūsu vēlmes, ar nozīmīgu datumu, 

novēlējumu vai logo.



PAPĪRU LIETU ORGANIZĒTĀJS

Iespējams iegravēt Jūsu firmas logo, saukli, 
vēlējumu vai attēlu

Izmērs: 25x5x3 cm



VĀRDS STATĪVĀ

Galda dekors – vārds statīvā 

ar iespēju izveidot vietu 

piezīmju lapiņām.

Iespējamas dažādas krāsu 

variācijas.

Pamatnes garums – 25cm



GALDA KALENDĀRS ar tāfeļu 

virsmu

Kalendārs, kuru varēsiet lietot gadu no 

gada, nomainot tikai ciparus un ar 

krītiņu uzrakstot mēnesi.

Koka statīvs 12x7x3 cm.

Tāfeles virsma 12x18 cm ar divām 

nagliņām ciparu uzlikšanai.

Ciparu augstums: 7,5 cm, 12 gab.

Balts krītiņš mēnešu nosaukumu 

uzrakstīšanai.

Iepakojums: kartona kastīte 19x15x4 

cm.



LIELĀ TĀFELE

Zīmē, raksti, izpaudies uz lielās koka tāfeles.

Izmērs: 46x32 cm

Komplektā: balts krītiņš 

Iepakojums: kartona kaste



ROTAĻĪGĀ TĀFELE bērniem

Zīmē, raksti, izpaudies uz koka tāfeles 

virsmas ar dažādām formām: auto, 

sirds un kvadrāts.

Tāfelīte bērniem – dāvanu iepakojumā!

Tāfelīte “Kvadrātiņš” 23x23 cm

vai

Tāfelīte “Sirsniņa” 17x25 cm

vai

Tāfelīte “Auto” 24,5x14 cm

Komplektā: balts krītiņš un atlasa 

lenta tāfelītes iekarināšanai.

Iepakojums: kastīte ar lodziņu 

25x25x8 cm, koka skaida.



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.



KOKA DĒLĪTIS

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



KOKA DĒLIS «OZOLS»

Koka dēlis 30x20x1,8 cm.

Cena bez gravējuma



KOKA DĒLIS «BĒRZS»

Koka dēlis 30x20x1,8 cm.

Cena bez gravējuma



KOKA PAPLĀTES

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



KOKA OLAS

BEZ GRAVĒJUMA AR GRAVĒJUMU

Cena atkarīga no gravējuma 

veida un pasūtījuma apjoma.



APBALVOJUMI un MEDAĻAS

Iespējams izstrādāt unikāla 

dizaina apbalvojumus no 

koka vai saplākšņa ar 

gravējumu.

Gatavojam arī dažāda 

veida individuālos 

pasūtījums atbilstoši Jūsu 

vēlmēm. 



APBALVOJUMI un MEDAĻAS

Iespējams izstrādāt 

unikāla dizaina 

apbalvojumus no koka 

vai saplākšņa ar 

gravējumu.

Cena atkarīga no 

dizaina, koka veida, 

pasūtījuma apjoma.



MEDAĻU TURĒTĀJS



PERSONALIZĒTS MEDAĻU TURĒTĀJS



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!



KOKA SPĒLE «DESAS»

Tradicionālā spēle desas spēs remdēt 

garlaicību vakaros un attīsta arī loģisko un 

stratēģisko domāšanu.

Koks: dažādi

Izmērs: 17.5x15.5 cm

Izstrādājumu iespējams personalizēt ar 

logo, uzrakstu.



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


