


Zakladnica olj GEA vam nudi širok izbor vrhunskih olj, 
ki se ponašajo s tradicijo že od leta 1904.

 
Odlikujejo jih izvrstne arome in okusi, so bogat vir energije, naravnih
vitaminov in mineralov, ki jih nujno potrebujemo za dobro počutje, 

uspešno delo in pripravo okusne hrane. 
 

Pripravili smo darilne pakete s kombinacijo različnih olj ter olj in semen, 
s katerimi boste navdušili največje gurmane in 
tudi vse tiste, ki skrbijo za zdrav način življenja.

 

Poslovna darila iz
Zakladnice olj



GEA Ekstra deviška oljčna olja odlikujejo bogate, sveže arome po sadežnosti,
do bolj izrazitih okusov z rahlo pikantno noto. 
Pridobljena so iz najboljših, na vročem mediteranskem soncu in vetru,
naravno pridelanih oljk, zgolj z mehanskim hladnim stiskanjem, ki
ohranja kakovostne organoleptične lastnosti z visoko vsebnostjo vitaminov in
nenasičenih maščobnih kislin.  
Je nenadomestljiva sestavina vsake sredozemske jedi, saj odlično dopolnjuje
solate ter oplemeniti kuhane in pečene jedi.

GEA Štajersko prekmursko 
bučno olje

GEA Štajersko prekmursko bučno olje je prava zakladnica vitaminov, bogatega
okusa in predstavlja slovensko tradicijo.
V Tovarni olja Gea d.o.o. ga proizvajamo že od leta 1904 po tradicionalnem
postopku iz praženih in stisnjenih bučnih semen najboljše kakovosti. 
Sodi med zaščitene kmetijske pridelke in živila kar dokazuje certifikat kakovosti
Zaščitena geografska označba na nacionalnem in EU nivoju.
Značilen aromatičen vonj  po praženih bučnih semenih se lepo sklada  z okusi
mnogih jedi in je nepogrešljiv v kulinariki.
 

GEA Ekstra deviško 
oljčno olje

Visoka vsebnost 
enkrat nenasičenih 

maščob



DARILNI PAKETI

GEA Štajersko prekmursko 

GEA ekstra deviško

Darilni karton iz valovite lepenke

       bučno olje 250 ml 

      oljčno olje 250 ml

Cena paketa: 8,39 EUR

GEA Štajersko prekmursko 

GEA ekstra deviško

Darilni karton iz valovite lepenke

       bučno olje 500 ml 

      oljčno olje 500 ml

1 2 3

Cene ne vsebujejo DDV.

Cena paketa: 15,16 EUR Cena paketa: 15,53 EUR

GEA Štajersko prekmursko 

GEA sezamovo olje 500 ml
Darilni karton iz valovite lepenke

       bučno olje 500 ml 



DARILNI PAKETI

GEA BIO Štajersko prekmursko 

GEA BIO ekstra deviško

Darilni karton iz  lepenke

       bučno olje 500 ml 

      oljčno olje 500 ml

Cena paketa: 6,68 EUR

GEA BIO Štajersko prekmursko 

GEA BIO ekstra deviško

Darilni karton iz  lepenke

       bučno olje 250 ml 

      oljčno olje 250 ml

GEA BIO Štajersko prekmursko 

GEA BIO bučna semena 190 g
Darilni karton iz lepenke

       bučno olje 250 ml 
GEA BIO Ekstra deviško 

GEA BIO mešanica semen 230 g
Darilni karton iz lepenke

      oljčno olje 250 ml 

4 5 6 7

Cene ne vsebujejo DDV.

Cena paketa: 11,29 EUR Cena paketa: 12,09 EUR Cena paketa: 20,95 EUR



Podjetje (polni naslov): 
Poštna št. in kraj:                                                                            Davčna št.:
Kontaktna oseba:                                        Telefon:                              E-pošta:

NAROČILNICA

DARILNI PAKETI

Cene ne vsebujejo DDV.



NAROČILNICA

OLJA GEA

Cene ne vsebujejo DDV.



NAROČILNICA

GEA BIO OLJA 

GEA BIO SEMENA 

Cene ne vsebujejo DDV.



NAROČILNICA

DARILNI KARTONI BREZ OLJ

Cene ne vsebujejo DDV. Cene veljajo FCA Tovarna olja Gea d.o.o.,  2310 Slovenska Bistrica.
Plačilo po predračunu. Minimalni znesek naročila je 50 EUR.

Darilne komplete lahko sestavite tudi po lastnih željah. 
 Kombinirate lahko različne vrste GEA olj ter GEA BIO olj in GEA BIO semen.

 

Datum naročila: Podpis in žig naročila:

Tovarna olja Gea d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica



Tovarna olja Gea d.o.o.
Trg svobode 3
2310 Slovenska Bistrica

T.: 02 843 26 17
T.: 02 843 26 23
E.: info@gea.si

www.gea.si


