
Serija „BILLIE“, prozorno steklo Kozarec za rdeče 
vino, prostornina: ca. 340 ml 0,79 (68770056)
Kozarec za belo vino, prostornina: ca. 260 ml 0,79 
(68770057) Kozarec za penino, prostornina: ca. 190 ml 
0,79 (68770058)

079

Kozarec za vino 

„BILLIE“

Skodelica „VIOLA“, porcelan, roza/bela 
barva, prostornina: ca. 320 ml, D/Š/V: 
ca. 8,8/12/10,1 cm 1,50 (50710042)

150
Skodelica 

„VIOLA“

ca. 320 ml

Kombinirani servis „GOLDLINE“, 30-delni set, za 
6 oseb, porcelan, bela barva, z zlatim robom, 
set sestavlja 6 globokih, 6 plitvih in 6 desertnih 
krožnikov ter 6 skodelic za kavo s krožnički 79,90 
(43430071)

7990

Kombinirani  

servis 

 „GOLDLINE“

30-delni set

Univerzalna ponev „ANNIKA“, kovina, 
antracitna barva, s steklenim pokrovom in 
prevleko proti prijemanju, 220-240 V ~ 50 
Hz/1500 W, PR/G: ca. 40/4 cm 12,99 (79070022)

1299

Univerzalna 

 ponev  

„ANNIKA“

s prevleko proti prijemanju

7990

Taburet 

„COLORADO“

v

Posebna predotvoritvena  
               ponudba!

Vabilo

na predotvoritev nove trgovine s pohištvom   
mömax v torek, 08.05.2018, ob 9.00 uri  
na naslovu Mednarodni prehod 10 v Vrtojbi  
pri Novi Gorici.

Draga bralka, dragi bralec!

Končno nova trgovina s pohištvom! V Vrtojbi pri Novi Gorici bo 
namreč svoja vrata odprl novi mömax, v katerem boste lahko 
našli širok izbor modernega pohištva, dekoracij in izdelkov za dom. 

Povabiti vas želimo na ekskluzivno predotvoritev v torek, 
08.05.2018, od 9.00 ure dalje. Pridite in izkoristite priložnost za 
nakup številnih izdelkov po otvoritvenih cenah.

Veselimo se vašega obiska v naši novi trgovini s 
pohištvom mömax Nova Gorica!

Z najlepšimi pozdravi,

Gregor Habjanič
Vodja marketinga

mömax Nova Gorica 
Mednarodni prehod 10

5290 Šempeter pri Gorici 

Delovni čas:
pon. - sob.: 9:00 do 20:00

Kupon 01
veljavnost 08.05.2018

Kupon 03
veljavnost 08.05.2018

Kupon 02
veljavnost 08.05.2018

Kupon 04
veljavnost 08.05.2018

NOVO!  

Predotvoritev nove 

trgovine s pohištvom 

mömax v Vrtojbi pri 

Novi Gorici, na  

naslovu Mednarodni 

prehod 10, v torek, 

08. 05. 2018!

Končno nova 
trgovina s 
pohištvom!

1)Več o pogojih nagradne igre v mömax poslovalnicah in na www.moemax.si. 
Slika je simbolična. Vse cene so cene ob osebnem prevzemu. Do razprodaje zalog.   
Izdaja: LES-MMS d.o.o., Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana, SI 74735705

Kupon  
veljavnost 08.05.2018

Kupon
veljavnost 08.05.2018

velja za 1 izdelek 

 iz pohištvenega 

programa

velja za 1 izdelek 

iz spremljajočega 

programa

-15% -15%
Velja le 08. 05. 2018. Popust velja za 1 izdelek iz pohištvenega 
programa. Ne velja za znižano in akcijsko blago, izdelke, ki 
so označeni z „Najnižja cena“, ter oglaševano blago iz naših 
trenutnih katalogov ali drugih oglasov. Ob nakupu uvel-
javljanje različnih popustov ni mogoče (različni popusti se 
maed seboj izključujejo). Ne velja v spletni trgovini.  
Vse cene so brez dostave in montaže. Mogoče so 
napake v tisku.

Kotna sedežna garnitura „COLORADO“, prevleka: videz usnja v črni barvi, kontrastni 
prešivi v beli barvi, obdelano hrbtišče, nogice v barvi aluminija, podaljšani del se lahko 
namesti na levo ali desno stran, Š/V/G: ca. 203/87/144 cm 199,- Taburet, s pomočjo 
katerega se lahko ustvari ležišče, Š/V/G: ca. 117/43/65 cm 79,90 (02950001/01-02) *E198A*

E 1 9 8 A
*E198A*

E 1 9 8 A

*E198A*
E 1 9 8 A

*E198A*
E 1 9 8 A

O
tv

or
itv
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199,-
Sedežna garnitura 

„COLORADO“

Velika 

nagradna igra! 

Obišči mömax in 

odpelji Škoda Fabio 

Combi Ambition1)

Velja le 08. 05. 2018. Popust velja za 1 izdelek iz spremljajočega 
programa. Ne velja za znižano in akcijsko blago, izdelke, ki 
so označeni z „Najnižja cena“, ter oglaševano blago iz naših 
trenutnih katalogov ali drugih oglasov. Ob nakupu uvel-
javljanje različnih popustov ni mogoče (različni popusti se 
maed seboj izključujejo). Ne velja v spletni trgovini.  
Vse cene so brez dostave in montaže. Mogoče so 
napake v tisku.

Vsikatalogi.si




