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NEKAJ BESED O NAJU 

AKALU je blagovna znamka malega družinskega podjetja, ki se ukvarja z izdelavo 

unikatnih lesenih izdelkov, narejenih po željah strank. 

 

 

Vsak izdelek je dobro premišljen, ročno dodelan in sestavljen iz skrbno izbranega lesa, da 

se odlično obnese v različnih vremenskih in časovnih razmerah.  

Delovni  dnevi so ustvarjalno zelo pestri, vsak dan izdelujeva kaj drugega. Najine stranke 

so tako podjetja kot posamezniki. S podjetji sodelujeva predvsem na področju embalaže, 

poslovnih daril, pisarniškega materiala in reklamnih napisov. Posamezniki pa se na naju 

obračajo s svojimi individualnimi željami za priložnostna obdarovanja, rojstne dneve ali 

pa ob izjemnih dogodkih, npr. porokah, maturantskih plesih in podobno, kjer poskrbiva 

za izvirne spominske izdelke, vabila in drugo. 

Pri svojem delu slediva novostim in sva odprta za različna sodelovanja. Verjameva v moč 

povezovanja in izmenjavo izkušenj. To zmeraj odpira nove poti ter pomaga pri rasti in 

napredku.  

V prihodnje nameravava razširiti potencial obdelave lesa tudi s tehnologijo CNC 

rezkanja, da bodo izdelki še bolj inovativni, obenem pa  želiva ponuditi svoje izdelke tudi 

na tujih trgih. 

 

            Janez in Vanja Klasinc 
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1. POROČNA VABILA 

Lesena vabila so narejena iz lesa topola ali bukve. Po želji dodava juto, furnir ali druge 

okrasne dodatke, ki naredijo vabilo še bolj elegantno. 

CENA:  3,90 €   
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2. POROČNI NAKIT 

Po želji izdelava uhane, verižice in prstane. Izbirate lahko natur ali ročno pobarvan nakit. Da 

je nakit eleganten in primeren za poroko, uporabiva oreh, hrast, mahagonij ali jesen. 

CENA:  Od 7,90 €  naprej.     
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3. METULJČKI 

Moške in otroške metuljčke izdelava iz orehovega, hrastovega, mahagonijevega ali jesenovega 

lesa. Za deklice izdelava metuljčka na elastiki, neveste pa lahko dobite srčka iz ženinovega 

metuljčka. 

CENA: Moški 24,90 €, otroški (do 10 let) 18,90 €, metuljček na elastiki 14,90 €. 
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4. NAPRSNI ŠOPKI 

Topolovi naprsni šopki so lahko pritrjeni z magnetkom, zaponko ali trakcem, ki se zaveže 

okoli zapestja. Srček z magnetkom lahko gostom ostane kot darilo in lep spomin. 

CENA: Z zaponko 1,90 €, z magnetkom 2,50 €, s trakcem 3,50 €.  
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5. OBEŠALNIK ŽENIN, NEVESTA 

Obešalnika sta izdelana iz topolovega lesa. Po želji lahko ima obešalnik na krilih dve zarezi 

ali pa je gladek.  

CENA: 19,90 €/kom 
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6. PODSTAVEK ZA POROČNE PRSTANE 

Podstavek je iz topolovega lesa. Krasi ga ozek ali debel, orehov ali hrastov pas. Izbirata lahko 

med obliko srca, kroga ali znaka neskončno. 

CENA: Srčasta in okrogla oblika 34,90 €, oblika neskončno 39,90 €. 
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7. ŠKATLICA ZA POROČNE PRSTANE 

Izbirata lahko med svetlo (topolovo) ali temno (orehovo ali mahagonijevo) škatlico. 

Notranjost je okrašena z juto, ima pregrado za prstane in po želji tudi srčka z imeni 

mladoporočencev. Škatlice so lahko tudi brez pregrade. Izdelujeva škatlice z dvižnim 

pokrovom in škatlice na tečaje.  

CENA: Topolova škatlica 34,90 € (15 cm x 10 cm),   

orehova/mahagonijeva (10 cm x 10 cm) 44,90 €. 

 

 
 

 

8 

mailto:akalu.az@gmail.com
mailto:prodaja@akalu.si


 

AKALU, Janez Klasinc s.p. 

V Kote 1/B, 2204 Miklavž na Dravskem polju 

040-531-855 ali akalu.az@gmail.com, B2B: prodaja@akalu.si 

 

 

                              

 

 

9       

mailto:akalu.az@gmail.com
mailto:prodaja@akalu.si


 

AKALU, Janez Klasinc s.p. 

V Kote 1/B, 2204 Miklavž na Dravskem polju 

040-531-855 ali akalu.az@gmail.com, B2B: prodaja@akalu.si 

 

   

8. OŠTEVILČENJE MIZ 

Številke so iz topolovega lesa. Lahko jih zapičita v rože/vazo, obesita na vrvice ali pritrdita na 

leseni podstavek.   

CENA: 2,90 €/kom 
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9. SEDEŽNI RED 

Tablice so iz topolovega lesa. Največkrat se naredijo v kombinaciji z oštevilčevanjem miz.   

CENA: Od 2-5 €/kom. 
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10. POROČNE TABLICE  

Tablice so iz topolovega lesa. Mladoporočenci/svati jih lahko držijo v rokah ali jih pritrdijo na 

lesen podstavek, drevo, … 

CENA: 10-15 €/kom 
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 CENA: 19,90 €                      
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11. DEKORACIJA AVTOMOBILA 

Pari se praviloma odločajo za dekoracijo v obliki srca, ki ga po želji dodatno okrasijo s 

cvetličarskimi okraski.  

CENA: 29,90 € 
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12. NAPISI ZA MIZE 

Samostoječi topolov napis za glavno mizo je dolg 70 cm. Mladoporočenca ga postavita na 

svojo mizo pred dekoracijo iz cvetja. 

CENA: 39,90 € 

 

   

   

 

 

 

 

15 

mailto:akalu.az@gmail.com
mailto:prodaja@akalu.si


 

AKALU, Janez Klasinc s.p. 

V Kote 1/B, 2204 Miklavž na Dravskem polju 

040-531-855 ali akalu.az@gmail.com, B2B: prodaja@akalu.si 

 

 

13. NAPISI / TOPPERJI ZA TORTO 

Napisi za torto so lahko natur iz topolovega lesa, pobarvani ali iz pleksi stekla, posipani z 

bleščicami.  

CENA: Natur 12,90 €, pobarvani ali iz pleksi stekla od 15,90 - 19,90 €. 
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14. PRAVILA NA POROKI 

Šaljiva topolova tabla »Pravila na poroki«. Velikost 80 cm x 53 cm.  

CENA: Od 49,90 € - 59,90 €. 
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15. DREVO ŽELJA 

Velikost drevesa je 85 cm x 55 cm. Deblo drevesa, ptički in srčki so ročno pobarvani. Ptička 

simbolizirata mladoporočenca, nad njima je srček z imenom otroka, lepo mislijo, osebnim 

posvetilom. Srčki so namenjeni svatom, ti se nanje podpišejo ali zapišejo misel, želje za 

mladoporočenca. K drevesu sodi tabla z navodilom za izpolnjevanje. Na hrbtni strani je 

mehanizem na obešanje. Drevo želja s podpisi vseh gostov je nepozabni spomin na poročni 

dan. 

CENA: 79,90 € 
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16. LESENI OKVIR S SRČKI 

Velikost okvirja je 50 cm x 70 cm. Srčke, popisane z imeni svatov in z lepimi željami, se 

v okvir meče od zgoraj kot v nabiralnik. Okvir ima zadaj mehanizem za obešanje na steno. 

V sredino okvirja po želji dodava še en srček/poljubno obliko z imeni mladoporočencev ali 

njuno mislijo, ime otroka, … K okvirju spada tudi povabilo za izpolnjevanje. 

CENA: 79,90 € 
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17. ZAHVALNE TABLICE 

Tablice iz topola so v velikosti A5 formata. Namenjene so partnerju, staršem, sorojencem, 

pričam, … vsem tistim, katerim se želita zahvaliti preden se podata na novo življenjsko pot. 

CENA: 14,90 € 
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18. DARILA ZA GOSTE 

Mladoporočenci se največkrat odločijo dodati leseni okrasek k nečemu naravnemu. Ni pa 

nujno, lahko je samostojni spominek. Vedno pa je skrbno izbran, nosi globok poklon in 

zahvalo vsakemu, ki je dan preživel z njima. 

Lesena ploščica, ki se zapiči v cvetje, vazo 2,90 €/kom 
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Lesena ploščica (naprsni šopek) 1,90 €/kom 
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Obesek za ključe iz topola 2,90 €/kom ali iz masivnega lesa (oreh, hrast, mahagonij, jesen) 12,90€ / kom. 
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Leseni USB ključek s škatlico 15,90 €/kom 
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Lesena škatla za fotoknjigo, album 34,90 € 

 

Leseni svinčniki 1,5 €/kom 
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Izdelki, namenjeni porokam, nosijo v sebi posebno energijo. So plod želja in domišljije mladih parov, zato 

so obogateni z ljubeznijo, upanjem in vero v čarobno skupno prihodnost. Upava, da v njih najdeta idejo za 

svoj veliki dan. Z veseljem sprejmeva vse vajine želje in izdelava drugačne izdelke, tudi take, ki jih ne vidita 

v tem katalogu. Obljubljava- skupaj bomo ustvarili nekaj pravljičnega, edinstvenega, nepozabnega … in 

samo vajinega. 

POMEMBNO! Poroka poleg vsega lepega pomeni tudi finančni zalogaj, zato z veseljem ponudiva popust 

na količino izdelkov, pa tudi na srčne želje in uspešno sodelovanje   

 
»Jaz _____  sprejmem tebe _____ za svojega moža in obljubim, da ti bom ostala zvesta v 
sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja.« 

»Jaz _____  sprejmem tebe _____ za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in 
nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.« 

 

P.S. Se vidimo na poroki! ;)  
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