
"Kúsok lásky pre každú knihu."
 
 
 
 



O nás
Každý v našej firme je zanietený milovník kníh.  
 A ako fanúšikovia  zbožňujeme mať  každú
maličkosť spojenú s našimi milovanými knihami vo
svojom dúpäti. Preto sme si všimli, že veľa
obchodov pre ľudí, ako sme my nie je. Založili sme
túto firmu aby si každý čitateľ, mladý či starý,
užil čítanie v pohodlí a naplno.

 

 

 

Alena Valníčková
 Riaditeľka

August 22, 2025

Dear Mr. Wilfreds,

S pozdravom,
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M
äkk

á útulňa

Produkt: Obal z tričiek s kvetinovým vzorom
Dizajn: Vhodné pre každého 
Skvelé na: Udržanie dobrého stavu knihy 
Vysoká kvalita: vyrobené z recyklovaných látok
skvelej kvality
Balenie: Obsahuje obal o veľkosti približne 28 x
22cm, s perom zadarmo

Obal na knihu "kvetinka"

Produkt: Obal z tričiek s hviezdnym vzorom
Dizajn: Vhodné pre mužov i pre ženy 
Skvelé na: Udržanie dobrého stavu knihy
Vysoká kvalita: Vyrobené z recyklovaných látok
skvelej kvality 
Balenie: Obsahuje obal o veľkosti približne 28 x
22cm, s perom zadarmo 

Obal na knihu "luna"
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13,49 €

13,99 €



Tv
rdá útulňa

Produkt: Tvrdý obal s nádychom jesene
Dizajn: Pre nadšencov jesene
Skvelé na: Ochranu pred poškodením 
Vysoká kvalita: z pevných recyklovateľných
materiálov 
 Balenie: Obsahuje obal na knihu o veľkosti
približne 13,97 x 20,83 x 4 cm  

Tvrdý obal "nádych jesene"

Produkt: Tvrdý obal so vzorom mandalí
Dizajn: Pre milovníkov pestrých farieb
Skvelé na: Ochranu pred poškodením 
Vysoká kvalita: z pevných recyklovateľných plastov, či
kože 
Balenie: Obsahuje obal na knihu o veľkosti približne
13,97 x 20,83 x 4 cm 

Tvrdý obal "mandala"
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16,49 €

16,99 €



E-ú
tulňa

Produkt: Obal na čítačku s potlačou ruží
Dizajn: Romantici si ho zamilujú
Skvelé na: Skrášlenie svojej čítačky  
Vysoká kvalita: Vyrobené z trvácich plastov a
kože
 Balenie: Obsahuje obal na Kindle 10X 2022  

Obal na čítačku "rose"

Produkt: Obal na čítačku s konármi čerešní 
Dizajn: Obľúbenci rastlín, toto je pre Vás
Skvelé na: Skrášlenie svojej čítačky 
Vysoká kvalita: Vyrobené z trvácich 
 plastov a kože
 Balenie: Obsahuje obal na Kindle 10X 2022

Obal na čítačku
"sakura"
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15,99 €

15,99 €



Pr
ost

é záložky

Produkt: Papierová záložka s motívom Harry Potter
Dizajn: Pre fanúšikov Harryho Pottera
Skvelé na: Hľadanie kúzelníkov
Vysoká kvalita: Vyrobené z pevného papiera v
laminátovom obale
 Balenie: Obsahuje 3 kusy s veľkosťou 4 x 10 cm

Papierová záložka "Express do
Rockfortu"

Produkt: Papierová záložka s vtipnou
povrávkou
Dizajn: Vhodné na rozosmiatie 
Skvelé na: Pozastavovanie príbehu
Vysoká kvalita: Kvalitný papier.
Zalaminátovaný. 
 Balenie: Obsahuje 3 kusy rôznych
vtipných viet.  

Záložka s vtipným
príslovím 
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1,99 €

1,49 €



Pr
íťa

žlivé záložky

Produkt: Hokusai inšpirované záložky s magnetom  
Dizajn: Umelecké záložky sú vhodné pre mužov aj ženy 
Skvelé na: Zachovanie strany pri bádaní v knižnici
Vysoká kvalita: Vyrobené z  magnetu a ohybného plastu
 Balenie: Každý balíček obsahuje 12 kusov so 6 dizajnmi, 2 z
každého; záložky merajú 2,03 x 5,08 cm

Magnetická záložka "Hokusai"

 

Produkt: Záložky s magnetom
Dizajn: Vynikajúce pre každého milovníka
kníh
Skvelé na: Podarovanie obľúbenej osobe
Vysoká kvalita: Vyrobené z magnetu a
papiera. Ťažko vyblednú.
 Balenie: Obsahuje 10 kusov s rôznou
potlačou; merajú 6 x 2 cm. 

Magnetická záložka
"nočný kaktus"
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6,49 €

6,49 €



Ko
vov

é záložky

Produkt: záložka z kovu
Dizajn: Umelecká záložka vhodná pre
mužov aj ženy
Skvelé na: Zachovanie strany pri
bádaní v knižnici
Vysoká kvalita: Ľahký, ale pevný kov 
 Balenie:  1 kus merajúci 3,5 x 7 cm

Kovová záložka
"tsunami"

Produkt: Kompaktné záložky z kovu
Dizajn: Skvelé pre praktických ľudí
Skvelé na: Robenie poznámok ak
nechcete písať do knihy  
Vysoká kvalita: Z pevného a zároveň
ľahkého kovu 
 Balenie:  Ľahko nositeľné balenie po 30
kusov. Jeden kus o veľkosti 1 x 3 cm

Kovové záložky "book
darts"
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5,99 €

5,49 €



Produkt: Nákrčná lampa
Dizajn: Pre žiaka
Skvelé na: Čítanie v tme
Vysoká kvalita: Z kovu a plastu. Nabíjateľné 
 Balenie: Náhrdelník s nabíjačkou o veľkosti 40 cm.
Nastaviteľné 

Lampička na čítanie
"náhrdelník"

Lampáše

Produkt: Osvetlovač strany
Dizajn: Pre nočných čitateľov
Skvelé na: Užitočné na čítanie v noci
Vysoká kvalita: Z plastu. Na baterky.
 Balenie: 1 pokrývač + náhradné baterky. Rozmery 28
x 22 cm

Lampička na čítanie "pokrývač"
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13,49 €

15,99 €



Ve
čer

stolných hier

Produkt: Hracie karty
Dizajn: Pre géniov
Skvelé na: Dokonalé na zábavné popoludnie
Vysoká kvalita: Zmes papiera a plastu. Dlhotrváce 
 Balenie: 64 kariet s veľkosťou 5 x 9 cm 

Hracie karty "Writers genius"

Produkt: Puzzle
Dizajn: Bezpečné aj pre deti 
Skvelé na: Zabitie času
Vysoká kvalita: Kartónové časti s kvalitným
tiskom 
 Balenie:  1000 kusov veľkosti 2 x 3 cm

Puzzle "Sherlock"
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12,49 €

19,90 €



M
oja

zbierka

Produkt: Hrnček s potlačou
Dizajn: Fanúšikovia pána Darcyho  
Skvelé na: Humorný a kompaktný  
Vysoká kvalita: Keramický vypálený na
Slovensku 
 Balenie:  2 hrnčeky + 2 lyžičky

Hrnček "Darcy"

Produkt: Brošňa
Dizajn: Pre obdivovateľov Katniss
Skvelé na: Súce na kostým  
Vysoká kvalita: Z mosadze a prímesou iných
kovov 
 Balenie: 1 kus (4 x 4 cm) + Limitovaná edícia
Katnissinho šípu 

Brošňa "Hunger games"
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12,99 €

8,99 €



M
oja

zbierka

Produkt: Pečiatka s vlastným menom
Dizajn: Pre zberateľov
Skvelé na: Značkovanie vecí 
Vysoká kvalita: Z dreva a gumy 
 Balenie: Pečiatka (3 x 6 cm) a atrament +
pero 

Pečiatka "privlastňovač"

Produkt: Ťažidlo v tvare kotvy
Dizajn: Pre každého 
Skvelé na:  Drží tvar knihy 
Vysoká kvalita: Pozlátený kov z Talianska 
 Balenie: 3 kusy o veľkosti 4 x 5 cm 

Ťažidlo "Kotva"
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7,90 €

13,99 €



M
ag

ický dekór

Produkt: Polica na knihy
Dizajn: Knihomoli majú prednosť 
Skvelé na: Jednoduché uskladnenie kníh  
Vysoká kvalita: Dubové drevo 
 Balenie: Jedna polica s veľkosťou 50 x
180 cm

Polica "strom"

Produkt: Stojan na knihy
Dizajn: Pre čitateľov pred spaním 
Skvelé na: Praktické u postele  
Vysoká kvalita: Smrekové drevo 
 Balenie: Jeden trojuholník (20 x 15
cm) 

Stojan na knihy
"trojuholník"
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49,99 €

19,99 €



SlužbyVýroba obalov
Vytvorte si vlastný obal podľa svojej fantázie.
 Vyberte si akúkoľvek veľkosť a tvar.
Nebojte sa nám povedať každý detail. Všetko pre Vás.

Doneste svoju knihu/čítačku
do našej predajne.
Vyberte si vzor a farbu.
Voila! Už stačí iba počkať

1.

2.
3.

Ako na to?

Nemôžete ísť k nám?

Nebojte sa. Môžete si obal vytvoriť aj cez internet na
našej stránke BLurb.sk alebo priamo cez tento QR kód. ♥
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od 7,00 €
podľa

materiálu



Pošlite ju poštou na našu
adresu - Obchodná 7, 811 06
Bratislava.
Rozhodnite sa ako Vám ju
vrátime. bližšie informácie na
našej stránke alebo tu.

Služby Oprava väzby
Zničila sa Vám väzba? Nie je problém. Máme
výnimočných väzbárov, ktorí sú pripravení pomôcť. 

Ako na to?
Zoberte svoju milovanú knihu k nám do
predajne.
Pozrite si doma film a Vaša kniha je ako
nová!

1.

2.

Musíte sa postarať o
deti?
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od 3,50 €
podľa

poškodenia



SlužbyVšitie záložky
Stále strácate záložku? Alebo máte radšej záložky

prišité ku knihe? Ste na správnom mieste. 

Ako na to?

 Prineste nám svoj poklad.
Nebojte, ani si neuvedomíte, že ho
nemáte. Aj keby ste boli
Harpagonom.
Vyberte si farbu a strih.
 O pár dní nás navštívte a je to!

1.

2.
3.

Pošlite ho poštou aj s naším dotazníkom, na našu adresu -
Obchodná 7, 811 06 Bratislava.
Rozhodnite sa ako Vám ju vrátime. Dotazník a bližšie
informácie na našej stránke alebo tu.

Prechladli ste?
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od 3,00 €
podľa knihy



Služby Výroba záložky
Chcete mať svojho psa ako záložku? Potrebujete
prekvapiť priateľa vtipným darčekom? Vitajte!

Ako na to?

Navštívte nás.
Vyplňte dotazník alebo doneste
obrázok
Pár dní
počkajte...abrakadabra a je to.

1.
2.

3.

Je lockdown?

Vyplňte dotazník na našej stránke alebo
tu. Napočítajte do päťstoštyridsaťsedem a

užívajte.
17

od 0,50 €
podľa

materiálu



Vernostná karta
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Pridaj sa k Blurbíkom! zadováž si
vernostnú kartu a získaj výnimočné

zľavy.
Stačí sa zaregistrovať na našej

stránke alebo v predajni.

Čo môžem získať?
Zľavy na všetky naše produkty
Informácie o tovare dopredu
Doprava zadarmo
Exkluzívne produkty

 



1.  Naša cvičná firma nie je platiteľom DPH, ceny sú konečné.
2. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho
prostredníctvom obchodného systému na www.BLurb.sk písomnou
formou, kontaktom alebo e-mailom. Môže tak uskutočniť aj v
kamennej predajni ústnym podaním.
3. Termín dodávky alebo odberu tovaru je 1 do 7 dní od dátumu
overenia dodávky.
4. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou,
prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
5. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na
adrese uvedenej na objednávke alebo v kamennej predajni.
6. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od
zmluvy do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie
od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou.
7. Pred objednávkou musí byť každý zákazník oboznámený s
týmito obchodnými podmienkami.
8. Bližšie podrobnosti na stránke www.BLurb.sk alebo u
zamestnancov kamennej predajne.

Obchodné podmienky
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Ďakujeme všetkým naším sponzorom, kolegom a hlavne našim
milým zákazníkom. Bez každého jedného z Vás by sme to

nedokázali. Každý deň s Vami je pre nás výnimočný.
S nedočkavosťou očakávame Vaše skvelé nápady a myšlienky, ktoré

nám zveríte. Neváhajte a príďte sa s nami poradiť.
 

Ďakujeme
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Pondelok: 7:00 – 19:00

Utorok: 7:00 – 14:00

Streda: 7:00 – 19:00

Štvrtok: 7:00 – 14:00

Piatok: 7:00 – 19:00

Sobota. 7:00 – 19:00

Nedeľa: 7:00 – 19:00

Otváracie hodiny
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Kontaktné údaje

Tu sa
nachádzame

♥
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tel: +421 910 493 335
www.BLurb.sk
@BLurb
blurb.spol@gmail.com
Obchodná 7, 811 06 Bratislava
IĆO: 36 202 124
2021B24/OA



 TEŠÍME SA NA
VÁS


