
Poklonite se spominu na vaše najdražje.

MEGADOM PODSKRAJNIK, PODSKRAJNIK 102, 1380 CERKNICA    tel.: 01/705 0 705
MEGADOM RIBNICA, OB ŽELEZNICI 4, 1310 RIBNICA   tel.: 01/835 1 640
MEGADOM KRŠKO, CESTA KRŠKIH ŽRTEV 135F, 8270 KRŠKO    tel.: 07/488 1 203

ODPRTO: ponedeljek - petek 7:00 - 19:00
                        sobota 7:00 - 13:00

www.megadom.si
KUPUJTE
NA OBROKE

SUMMIT LEASING

NLB

DINERS OBROKI

Akcija velja do 15. 11. 2020 oz. do odprodaje zalog. Popusti se obračunajo na blagajni. Cene so v EUR z DDV. Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. Za morebitne napake v tisku se opravičujemo in ne odgovarjamo.

SVEČA
MAJA VELIKA

XL VEČNOST L NEŽNOST M KRIŽ S TULIPAN

SVEČA
PIRAMIDA VELIKA

ELEKTRONSKA 
SVEČA
LIVIA

099 € 259 €139 €

229 €

1799 €

1299 €

1239 € 729 €

999 €

199 €

1299 €

179 € 149 € 129 €

elektronska, obtežena, 
čas gorenja: 120 dni

teža: 400 g, višina: 
20,5 cm, čas gorenja: 
77 ur

papirnata ekološka sveča, narejena iz ekološkega materiala, papirja, ki je negorljiv, vodoodporen in prosojen, stenj je iz papirnate nitke, ki ne vsebuje svinca, 
vsebujejo najkvalitetnejši para�n, ki je popolnoma ra�niran, zdravju neškodljiv in brez vonja, za zunanjo in notranjo uporabo, okolju prijazen izdelek

teža: 280 g, višina: 20 cm, čas 
gorenja: 54 ur 

NOVO
NOVO

EKO PAPIRNATE SVEČE

LESENA SVEČA WAX ŽALNE SVEČE LUNA POLNILO ZA ŽALNE SVEČE 
LUNA

POLNILO ZA OLJNO
SVEČO LINA

OLJNA SVEČA LINA
NOVO
NOVO

SOLARNA SVEČA
EKO VESTINA SOLAR 7

SOLARNA SVEČA
EKO VESTINA SOLAR 3

počenka, gori do 1000 dni, polnjenje s sončno 
energijo, okolju prijazna, stekleno ohišje, 
inovativna, varčna, odporna proti vetru, vodi in 
vlagi

gori do 1000 dni, polnjenje s sončno energijo, 
okolju prijazna, stekleno ohišje, inovativna, 
varčna, odporna proti vetru, 
vodi in vlagi, dim.: 
110×105×135 mm                                 

različne barve: bela, črna, prozorna, rdeča, rjava, viola, 1,5 l

različne barve: bela, črna, prozorna, rdeča, 
rjava, viola

različne barve: rdeča ali črna

579 €
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MEGA 
UGODNO

GOSPODINJSKI 
VŽIGALNIK OXFORD
za ponovno polnjenje, več barv, 
netransparenten

ELEKTRONSKA SVEČA ARDEO
okolju prijazna sveča, z videzom pravega plamena, ob redni menjavi 
baterij sveti več let, z enimi baterijami sveti do 60 dni, ohišje iz stekla 
in ABS plastike, ki se reciklirata, v rdeči in beli barvi, pri beli je vključen 
kipec angelčka, višina: 20 cm, premer: 9,5 cm

NOVO
NOVO

1199 €

249 €

335 €

269 €

499 €

099 €

129 €

249 €
719 €

NOVO
NOVO
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LESENA EKO SPOMINČICA S1
okolju prijazno naravno posvetilo v spomin, lesen izdelek s slovenskim 
oblikovanjem in posvetili, s koničastim delom se zapiči v zemljo, v enem 
pakiranju na voljo 3 različni motivi

SPOMINSKI KAMENČKI S1
unikatni spominski kamenčki, z različnimi motivi in posvetili, 
trajnosten, odporen in okolju prijazen spomin na pokojne 

različne barve

za ureditev okolice stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, za zapolnitev okrasnih površin, grobov…

25 kg, 15-25 mm, 48/p, 
bel prod

DEKORATIVNI PESEK in KAMENJE

VETISA-CIOTTOLO 
BIANCA CARRARA

25 kg, 9-12 mm, 48/p, 
beli marm. p.

VETISA-BIANCO 
CARRARA

substrat za dekoracijo grobov in gredic, sajenje rastlin na 
grobovih in gredicah, iz najkakovostnejših severno-nemških 
črnih šot, brez dodanih barvil, za bujno rast in razvoj rastlin

SUBSTRAT ZA GROBOVE 
GRABERDE

SADIKE MAČEH KLEMENT

ČISTILO ZA KAMNITE
POVRŠINE DR. HOUSE

PLASTIČNI VLOŽKI ZA NAGROBNE VAZE
različne velikosti

čistilo namenjeno temeljitemu čiščenju vseh površin 
iz umetnega in naravnega kamna (marmor, granit, 
škrilavec, kvarcit, por�r) pa tudi drugih površin (beton, 
zidaki, glinaste ploščice…), ni primerno za apnene 
površine, primerno za čiščenje balkonov in teras, vrtnih 
poti, okenskih polic, vodnjakov in dekorativnih izdelkov 
iz kamna, stopnic, stopnišč, kamnitih ograj in vseh vrst 
nagrobnikov, temeljito odstranjuje trdovratne madeže, 
primeren za zunanjo in notranjo uporabo, 500 ml

že od

GOBA ZA CVETLIČNE ARANŽMAJE

ZA KOS
045 €

MEGA 
UGODNO

*

*Ponudba velja v Podskrajniku.


