Създаваме заедно

Поздравяваме Ви
с пролетните празници!

от 1 до 31 март 2018

БЕТОНОБЪРКАЧКА

DACM200H

- мощност: 800W		
- обем: 200 л
- чугунен венец
арт.№ 0803030032

Период на промоцията: 00.00.0000 г. - 00.00.0000 г.

Промоцията е валидна за съответно обозначените стоки на стойност над 200 лв. за 4-месечен период на изплащане, съ
вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
Пример: Вземете стока за 400 лв. за 4-месечен период на изплащане и платете 100 лв. първоначална вноска
и 3 равни месечни вноски по 100 лв. Първата вноска е платима на касата в търговския обект, в момента на
продажбата. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%.
За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucﬁn.bg.

479

00

за брой

Участието е обвързано с покупка. Пълните условия на конкурса ще намерите на www.masterhaus.bg

Всички стоки могат да бъдат закупени и онлайн на www.masterhaus.bg

национален номер

0700 10 321
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ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА

НОВО

Фаянс

Гранитогрес

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: бял, тъмна
маслина

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15 х 90 см
- цвят: бежов

15 см

кв.м.

кв.м.

арт.№ 1002030463

арт.№ 1002010317- 318

15 99

18 99

90 см

Теракот
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 40 х 40 см
- цвят: бял

Облицовъчен
камък екстериорен

13 99
кв.м.

- произход: Турция
- размер: 30 x 60 см
- цвят: кафяво-бежов

арт.№ 1002020276

14 99

арт.№1002030482

30 см

кв.м.

60 см

Фаянс

Облицовъчен
камък екстериорен

- първо качество
- размер: 25 х 40 см
- цвят: бежов
арт.№ 1002010311

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: сив, кафяв

14,59 лв/кв.м.
- цвят: бежов,
релеф вълни
арт.№ 1002010312

арт.№ 1002030462,464

16 99

15,59 лв/кв.м.

кв.м.

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 30 х 30 см
- цвят: бежов
арт.№ 1002030484

14,59 лв/кв.м.
Гранитогрес

14

49

- произход: Турция
кв.м.
- първо качество
- размер: 50 х 50 см
- цвят: св. сив, св. кафяв, кафяв, анти-слип
/противохлъзгащ/

Теракот
- произход: Испания
- второ качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
арт.№ 1002020266

8

Теракот

39

- произход: Испания
- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: светло бежов
		
арт.№ 1002020262

кв.м.

50 см

45 см

33,3 см

50 см

арт.№ 1002030374-376

33,3 см

45 см

11 99
кв.м.
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ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА

само в

Фаянс

Фаянс

- първо качество
- размер: 20 х 50 см
- цвят: розов, св. розов,
бежов, св. бежов
арт.№ 1001010412-415

- първо качество
- размер: 25 х 33 см
- цвят: св. бежов,
бежов, св. сив, сив		

Гранитогрес

арт.№ 1001010360 - 361
1001010466 - 467

15 99

Фаянс

- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: бял, зелен
арт.№ 1001010419, 423

- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: сив
арт.№ 1001010441

17 49
кв.м.

Гранитогрес

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: зелен

- първо качество
- размер: 33 х 33 см
- цвят: сив

арт.№ 1001030380

арт.№ 1001030399

16 29

14 99

кв.м.

кв.м.

Фаянс

Фаянс

- първо качество
- размер: 25 x 33 см
- цвят: бежов, ноче

- първо качество
- размер: 25 x 40 см
- цвят: светло сив, сив

арт.№ 1001010288 - 289

арт.№ 1001010409-10

10

59

Теракот

кв.м.

- размер: 33,3 x 33,3 см
- цвят: сив

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33 x 33 см
- цвят: бежов

арт.№1001020162

арт.№1001030238

13 99

11 99

кв.м.

кв.м.

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: бежов

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: червен, кафяв
- ефект: имитация на камък

арт.№ 1001030379

Гранитогрес

11 49
кв.м.

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: бежов, сив
- ефект: имитация на мрамор

33,3 см

45 см

арт.№ 1001030420 - 421

33,3 см

арт.№ 1001030140 - 141

45 см

кв.м.

Фаянс

Гранитогрес

кв.м.

8 59

арт.№ 1001020150
1001020174

кв.м.

15 99

кв.м.

- първо качество
- размер: 34 х 34 см
- цвят: бежов, сив

арт.№ 1001030375-376

Гранитогрес

9 39

Теракот

- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: розов, бежов

само в Бургас,Несебър и Приморско!

супер цена

33,3 см

33,3 см
от 1 до 31 март 2018

12 99
кв.м.

4|

БАНЯ
Тръбно окачване

произход: Турция

- със сапунерка
Standard

- с шлаух,
ръчен душ и
сапунерка
Phantom

- стационарен и
подвижен душ,
шлаух Omega

арт.№ 0102030111

арт.№ 0102030119

арт.№ 0102030109

7,49лв/бр.

17,99лв/бр.

49,99лв/бр.

Период на промоцията: 00.00.0000 г. - 00.00.0000 г.

Мивка* President

Промоцията е валидна за съответно обозначените стоки на стойност над 200 лв. за 4-месечен период на изплащане, със задължителна първоначална
вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
Пример: Вземете стока за 400 лв. за 4-месечен период на изплащане и платете 100 лв. първоначална вноска
и 3 равни месечни вноски по 100 лв. Първата вноска е платима на касата в търговския обект, в момента на
продажбата. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%.
За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucﬁn.bg.

- размер: 55 см
- цвят: бял

дебелина на
стъклото:4/5мм
*душкабината не включва поддушово корито

Душ кабина		

		
- хром профили		
- овал: 90 х 90 х 185 см
- прозрачно стъкло
арт.№ 0105010114

339

00

за брой

арт.№ 0103010247

Мивка*
- размер: 50 см
- цвят: бял
арт.№ 0103010230

аксесоари за баня

Полуконзола President

24,99лв/бр.

- цвят: бял

арт.№ 0103010248
*смесителят не е включен в цената

33,99лв/бр.

23,69лв/бр.

НОВО

Аксесоари за баня
- 6 части
- стъкло/хром
арт.№ 0106010847

26,99

лв.

НОВО
с
тоалетна
седалка
Моноблок
Тоалетна чиния
- цвят: бял
- със задно оттичане
арт.№ 0103020032

29 99

за брой

				
- комплект:
тоалетна чиния със задно оттичане
казанче с механизъм
тоалетна седалка		
- цвят: бял
99
арт.№ 0103030117

69

к-кт

Керамичен
моноблок
- к-кт: тоалетна чиния
със задно оттичане
- казанче с механизъм
- цвят: бял
арт.№ 0103030157

102 99

за брой

БАНЯ
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Възползвайте се от услугата - изработване на шкафове, колони и огледала за баня
по индивидуален проект и размер!

Огледало
за баня

Мебели
за баня
Теди

2
1

- с кант
- с планки за монтаж
- вертикално окачване
- размери: 40 х 50 см

водоустойчив
материал - PVC LED осветление

12

29

за брой

арт.№ 0101030057
1*огледало с един кант
2 *огледало с два канта - до изчерпване на количествата

Седалка
за тоалетна чиния

Мебели
за баня

		
- цвят: бял
- лява/ дясна колонка		

- панти със "soft close"
механизъм
- цвят: бял		

Шкаф
с огледало

Шкаф
с огледало

- с LED осветление
- размери:
55 х 15 х 70 см

- с LED осветление и
сензор за движение
- размери: 60 х 15 х 55 см

арт.№ 0101010221

арт.№ 0101010442

139 99

129 99

за брой

за брой

- бяла
арт.№ 0103050033

7,99

лв.

Шкаф с мивка

Тоалетно
казанче

Шкаф с мивка

- размери:
55 х 44,5 х 85 см

- размери: 60 х 43 х 85 см

арт.№ 0101010222
- цвят: бял
- универсално с изолация срещу конденз и шум
- двустепенен изпразващ механизъм 3/6 литра
- за монтаж на стена или на тоалетна тип „моноблок“*
- с твърда връзка
- с гъвкава връзка
арт.№ 0104010012
0104010029

24,59

лв.

*за монтаж "моноблок"
скрепителният елемент се предлага отделно

Постелка
за баня
- гумирана
- нехлъзгащо покритие
- размер: 65 х 40 см
- различни десени
арт.№ 1004060045

арт.№ 0101010443
*смесителят не е включен в цената

169 99

159 99

за брой

за брой

Смесители
- хром, керамична глава �35мм

Смесители

- за умивалник, стоящ

- керамична глава �35см
- за умивалник, стоящ

арт.№ 0102010148

арт.№ 0102010533

33 99

88 99

- за умивалник, стоящ

- за умивалник, стоящ

арт.№ 0102020049

арт.№ 0102020171

за брой

2

39

за брой

35 99

за брой

Сифон
рогов
-�50 с неръждаема решетка
- материал: ПВЦ
- размер: 9 х 9 см

арт.№ 0402070229

11 49

за брой

за брой

95 99

за брой

- за вана/душ, стенен
- шлаух и ръчен душ

- за вана/душ, стенен

арт.№ 0102010142

арт.№ 0102010537

42 99

за брой

106 99

за брой

от 1 до 31 март 2018
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ДЕКОРАЦИЯ
Леко Интерин

- отличава се с отлична покривност и белота
- добра разливност, равномерен филм
- цвят: бял
- разход: 12-14 кв.м./л за един слой
- опаковка:

15
L

- опаковка:

8,5

24 модерни цвята

устойчив на миене и триене

Латекс
Color Weekend Mat

58,99 лв/бр.

- водоразредимо покритие
за вътрешно боядисване
- подходяща за помещения
с интензивен трафик
- разход: 100 мл/кв.м. за 1 слой
- опаковка: 2,5 л

37,99 лв/бр.

L
- опаковка:

11

2,5
L

11 99

49

за брой

за брой

арт.№ 0203010079, 0203010022-23

възможност
за тониране
по картел

Латекс
Практика

- цвят: бял
- разход: 200 г/кв.м.

25
kg
16 цвята

Алкидна боя

10 цвята

99

- опаковка:
арт.№ 0203010085

за брой

за брой

За всички декоративни
покрития Перла Perlagio
и Перлен пясък - Sabbia
в наличност и по заявка

Алкидна боя

цени от

2,5
L

15
L

13 39
67 99
за брой

за брой

Сертификат №1510-2/01.04.16 от МЗ за биоциден продукт

Протекта 3в1
				
- устойчиво дълготрайно
- нанася се директно
покритие за дървени,
върху ръжда
метални и др. повърхности,
- за ескериорна и
експлоатирани на открито
нтериорна употреба
или в закрити помещения
- разход:
- разход: 100-120 мл/кв.м.
80-120 мл/кв.м. за слой		
- опаковка: 0.650 л		
- опаковка: 0,500 л
арт.№ 0201010070-79

8 89

- интериорна боя за стени с противобактериално
и противогъбично действие
- разход: 14-16 м2/л
- цвят: бял
- опаковка:
арт.№ 0203010075

арт.№0203010014

29

Латекс със сребърни йони

3 89

четка
валяк
найлон
тиксо
макетен нож
ръкавици

за брой

Универсален грунд за стени
Xpert

- за основа на вътрешни и
външни стени
- преди нанасяне на бои
- разход: 100-150 мл/м2
- опаковка: 5 кг, 25 кг

арт.№0205010023-024

5
kg
25
kg

10 99
48 99
за брой

за брой

Препарат
против мухъл
- пулверизатор: 500 мл
		
арт.№ 0605010306

5 99

за брой

ДЕКОРАЦИЯ

супер цена

Окачени тавани
- размер: 600 х 600 мм
- дебелина: 12 мм

Декоративни
плочи за таван EPS

Sirius - арт.№ 1105040001
Comet - арт.№ 1105040002

- експандиран полистирол
- размер: 50 х 50 см
- пакет: 2 кв.м.
- различни релефи
- възможност за боядисване
с вододисперсионна боя

Гипсова
шпакловка

арт.№ 1006040015 - 17

2 69

3 99
пакет

Монтажно лепило

moment express fix
- за лепене на дърво,
керамика, гипскартон, пдч,
камък, пластмаса и др.
- за вътрешно и външно
приложение
- водоустойчиво
- 375 г

арт.№ 1106020052

9 29

за брой
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за брой

Еластичен
уплътнител

15
kg

- смес за шпакловане на повърхности от
бетон, газобетон, варо - циментови,
гипсови и др. мазилки
- образува гладка и здрава повърхност
- разход: от 200 до 500 г/м2,
според основата
арт.№ 1101030006

8 79

за брой

Полиуретанова
пяна

- еднокомпонентен
- лепило на полиуретанова основа
- за външно и вътрешно приложение
- за лепене на различни материали
- цвят: бял, сив, черен, кафяв
- 600 мл

			
- компонентна, разширяваща се,
за лепене на изолационни панели,
запълване на кухини
- за многократна употреба
с накрайник Genius gun
- ръчна
- 750 мл

арт.№ 1106030044-47

арт.№ 1106040048

Soudaflex 40 FC

8 99

9 99

за брой

за брой

пътеки и килими
- внос: Белгия
- различни багри, десени и размери		
- висока плътност и устойчивост при експлоатация
- лесни за почистване, антистатични

на всички размери
Входна
постелка
- произход: Белгия
- размер: 50 х 80 см
- цвят: бежов, червен, антрацит
арт.№ 1004030023-025

ламиниран под

11 29

тапети
- дебелина: 7, 8, 10 мм
- клас: АС3/31, АС4/32

отстъпка

на всички налични декори
*снимката е илюстративна

от 1 до 31 март 2018

за брой

8|

ОСВЕТЛЕНИЕ

Серия спотове JAIL*
- цвят: хром
- мощност: 40 W G9
- единица
арт.№ 0901050230
		
- двойка
арт.№ 0901050231
- тройка
арт.№ 0901050232
- четворка
арт.№ 0901050233

19,99 лв/бр.
37,99 лв/бр.
55,99 лв/бр.
72,99 лв/бр.

*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас: А++,A+,A,B,C,D,E

Градински фенери*
		
- цвят: черен
- мощност: 60W E27		
- степен на защита: IP 44
- аплик, нагоре, надолу, висящ

Градински фенери*

TINO

- цвят: черен
- степен на защита: IP 33
- мощност: 60 W E27
- надолу, нагоре, висящ

арт.№ 0902010190 - 0902010193

цени от

арт.№ 0902010066-068

21 99

11 49

за брой

за брой

Аплик* GOKKUSAGI

Плафон* GOKKUSAGI

- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60 W E 27

- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: � 300
- мощност: 60 W E 27

арт.№ 0901030444

арт.№ 0901030446

6,49 лв/бр.

9,49 лв/бр.

LED плафон със сензор за
движение и осветеност „STORY“
Плафониера CHIARA LED
Съдържа светодиоден източник А+,
който не се подменя

- живот: 30 000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000K
- енергиен клас А+
10W
15W

12,99 лв/бр.
17,99 лв/бр.

арт.№ 0901030564-565

				

Съдържа светодиоден източник А+,
който не се подменя

- цвят: бял				
- обхват на сензора: 120°/6 м		
- живот 10 000 часа			
- неутрална дневна светлина 4000К
- IP44				

22,99
35,99

7W �185
лв/бр.
арт.№ 0901070154
				
12W �235
арт.№ 0901070155
лв/бр.

- живот: 35 000 часа			
- неутрална дневна светлина: 4000 К
- IP 20				

15,99 лв/бр.
- 36W 1200 мм 23,99 лв/бр.

- 18W 600 мм

арт.№ 0901060074-075

ALDO LED

Съдържа светодиоден източник А++,
който не се подменя

- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина 4000К
- индекс на защита: IP44		
- мощност: 6W
арт.№ 0901030756

25,99 лв/бр.

LED
прожектори
със сензор

LED шини

FLAT

Аплик за баня

NYX LED				

Сензор за движение

120-360°

Съдържа светодиоден
източник А+,
който не се подменя			

арт.№ 0901080009

- живот 25 000 часа			
- студена светлина 6400К		
- вграден светодиоден източник		
- IP 65				
10W, 20W, 30W, 50W

9,99 лв/бр.

цени от 21,99 лв/бр.

- цвят: бял
- обхват на сензора: 3-6 м
- IP20

Настолна
лампа*
CLORAL

- 1x E14 11W		
арт.№ 0901040186

14,49 лв/бр.

ЕЛ. МАТЕРИАЛИ
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Осветителни тела

серия TOURS*			
				
- LED 4.5W 360 lm		
- цвят: хром
		
единица
лв/бр.
двойка
тройка
четворка

27,99
63,99 лв/бр.
95,99 лв/бр.
122,99 лв/бр.

арт.№ 0901050306 - 309

Светодиодни
лампи KLEA LED

Светодиодни
лампи BETA LED

Светодиодни
лампи LARGO LED

- живот: 25000 часа
- живот: 15000 часа			
- топло бяла светлина 3000К		
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна светлина 4000К
- неутрална дневна светлина 4000К
- енергиен клас А+
- студена светлина 6400К		
				
- енергиен клас А+
2W G9 3000K
3W GU10 3000K, 4000K, 6400K		
арт.№ 0906040229
3W G5.3 3000K, 4000K, 6400K
2W G9 4000K
арт.№ 0906040230
арт.№ 0906040239- 0906040244

- живот: 25000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- енергиен клас А+

4,29 лв/бр.

2,29 лв/бр.

1,99 лв/бр.

Вентилатор
за баня
модел Silentis

- произход: Испания
- диаметър: �100
- дебит: 98 m3/h		
- ниво на шум: 37dB		
- цвят: бял/инокс бял
арт.№ 0905030049
0905030051

32,99 лв/бр.
инокс 41,99 лв/бр.

- 10 W E27
арт.№ 0906040074 - 075

Светодиоден панел
MONI LED

Съдържа светодиоден източник А+,
който не се подменя
- цвят: бял				
- живот 25000 часа			
- за вграждане 			
- топло бяла светлина 3000К		
- неутрална дневна светлина 4000К

�100 5W 3000K, 4000K
арт.№ 0901070159-160
		
�114 7W 3000K, 4000K
арт.№ 0901070161-162
к-т с LED захранване

Електрически
бойлер BiLight

Електрически
бойлер BiLight

- GCV 80 44 30 В11 TSR
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3кW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел. енергия 2762 kWh

- GCV 100 44 30 В11 TSR
- вертикален
- обем: 100 литра
- мощност: 3кW
- енергиен клас С
- годишна консумация на
ел.енергия 2734 kWh

арт.№ 0702030121

арт.№ 0702030122

201,99 лв/бр.

247,99 лв/бр.

4,99 лв/бр.
5,99 лв/бр.

Малолитражен бойлер BiLight

Електрически
бойлер BiLight

Ключове и контакти серия KARRE PLUS

- цвят: бял
ключ единичен арт.№ 0904010917
ключ двоен
арт.№ 0904010919
ключ девиаторен арт.№ 0904010921
контакт единичен арт.№ 0904010926
контакт двоен
арт.№ 0904010928

3,19 лв
3,79 лв
4,09 лв
3,69 лв
4,29 лв

- модел: GCV 50 44 20 В11 TSR
- вертикален		
- обем: 50 литра		
- мощност: 2kW		
- енергиен клас С
- годишна консумация на ел.
енергия 1421 kWh
арт.№ 0702030114

182,99 лв/бр.

- модел: GCA 10 20 L52 RC		
- над мивка			
- обем: 10 литра			
- мощност: 2kW			
- енергиен клас A			
- годишна консумация
на ел.енергия 525 kWh
арт.№ 0702020016

127,99 лв/бр.

- модел: GCU 10 20 L52 RC		
- под мивка			
- обем: 10 литра
- мощност: 2kW			
- енергиен клас B			
- годишна консумация
на ел.енергия 573 kWh
арт.№ 0702020017

127,99
лв/бр.
от 1 до 31 март 2018
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ТЕКСТИЛ

УСПЕШНИЯТ СЕЗОН ИЗИСКВА РАННА ПОДГОТОВКА!

При нас ще намерите качествени решения за
Вашия хотел и ресторант - за силен старт на сезона!
Спално бельо

щампа			
		
- ранфорс 100% памук
		
4 части
		
- чаршаф: 220 х 240 см - 1 бр.
- плик: 200 х 220 см - 1 бр.
- калъфки: 55 х 80 см - 2 бр.

47 99

за брой

Хавлиени
кърпи*

30 х 50 см

- 400 г/кв.м.
- 100% памук
- цвят: бежов

50 х 90 см

*ограничени количества

70 х 140 см

1,49 лв/бр.
3,99 лв/бр.
7,99 лв/бр.

арт.№ 0604010445, 0604010555, 0604010556

За сладки пролетни сънища.

Възглавница
анатомична

Възглавница
мемори

- 4 различни възможности за сън
- слой тип „яйчена кора“ за
допълнителна мекота и комфорт
- редуцира напрежението в гръбнака
- стабилност в различни пози на сън
- калъф с цип, 100% памук
- размер: 49 х 39 х 12 см
арт.№ 0604030153

35 99

за брой

Възглавница 		

- 100% мемори пяна приспособява към
извивките на врата и главата
- редуцира напрежението в гръбнака
- облекчава раменете
- калъф с цип, 100% памук
- размер: 43 х 34 х 10/7 см
арт.№ 0604030152

НОВО

36 99

за брой

- силиконов пълнеж		
- лицев плат: микрофибър
- размер: 50 х 70 см		
- тегло: 650 г
арт.№ 0604030139

4 99

за брой

Протектор
за матрак
- непромокаема мембрана
- лицев плат 100% памук

Корниз за перде единичен комплект

размер:

- накрайник цилиндър
- цвят: стомана				

90 х 200 см
арт.№ 0604050973
				

1,6 м

144 х 200 см
арт.№ 0604050974
				

2м
2,4 м

19,99 лв/к-кт
23,99 лв/к-кт
28,99 лв/к-кт

арт.№ 0303010226
арт.№ 0303010227
арт.№ 0303010228

164 х 200 см

арт.№ 0604050975

			
180 х 200 см
арт.№ 0604050976

10,49 лв/бр.
15,99 лв/бр.
16,99лв/бр.
18,99 лв/бр.
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ДОМАКИНЯ

Тенджера
- неръждаема стомана 18/10
- дебелина на стоманата 0.8 мм
- трислойно дъно с дебелина 6.5 мм

Сервиз за хранене
- 18 части
- аркопал
- 6 бр. основни
6 бр. дълбока
6 бр. десерт
арт.№ 0602060304

- 2,2 л
арт.№ 0602030093

28 99

за брой

42 99
к-кт

цени от

Тава
- неръждаема стомана 18/10
- � 24, � 28, � 30
арт.№ 0602050074, 075, 078

12 79
за брой

Алуминиева
стълба
- 4 стъпала
арт.№ 1107020021

Прибори
- материал: полиамид
- издръжлив до t 230°С
- дължина: 34 см
черпак,
лъжица за сервиране,
лъжица решетъчна,
шпатула решетъчна,
лъжица за спагети
арт.№ 0603050693-697

цени от

1

Сушилник за чинии

69

- 3 етажа			
- никел с кошница

за брой

арт.№ 0606030026

12 79
за брой

45 99

за брой

Простир
за таван
- 1,8 м
- 6 пръчки
арт.№ 0606030030

Сушилник
за дрехи

Комплект
за почистване

- стоманени тръби
- вертикален
- 10 м

		
- кофа, моп, дръжка

арт.№ 0606030021

арт.№ 0605030650

15 99

за брой

9 99

25 99

за брой

за брой

от 1 до 31 март 2018
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ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

Уред за чистене
на прозорци
WV2 Premium

- oригинал на Керхер – качество
от откривателя на вакуумните
системи за почистване на прозорци
- 3 пъти по-бърз от ръчното почистване
- резултат без капене и следи		
- абсолютно хигиеничен без контакт на ръцете с мръсотията
- Li-Ion акумулаторна батерия и
зарядно в комплекта

129,00 лв/бр.

арт.№ 0705140166

Торбички за прахосмукачка
- 5 бр. за модел WD2

18,99

арт.№ 0805060877			лв/к-кт

Торбички за прахосмукачка

Прахосмукачка WD2 Home

Прахосмукачка WD4

- мощен мотор: 1200W
с разход на енергия 1000W
- мокро и сухо почистване		
- патронен филтър за удобна
комбинирана работа на сухо и мокро
- контейнер 12 литра
- четки: комбинирана, малка, за ъгли

- мощен мотор: 1600W
с разход на енергия 1000W
- мокро и сухо почистване
- патронен филтър за удобна
комбинирана работа на сухо и мокро
- функция издухване
- контейнер 20 л		

арт.№ 0705080199

арт.№ 0705080134

139 00

- 4 бр. за модел WD4
арт.№ 0805061559

24,99 лв/к-кт

189 00

за брой

НОВО

за брой

Машинка за
подстригване

Ютия

ZP1810AE

- мощност: 2200W		
- обем: 1,7 литра		
- плосък нагревател

- мощност: 2200W		
- плоча с керамично покритие
- защита от котлен камък
- завъртане на кабела на 360°

- керамични остриета 		
- регулиране височината
на подстригване на 4 нива		
- аксесоари: ножица, гребен,
четка за почистване

арт.№ 0705060122

арт.№ 0705100008

арт.№ 0706040098

Ел.кана

ZP-1050-BPC

SP-1230-H

18,90 лв/бр.

22,90 лв/бр.

16,90 лв/бр.

само в Бургас,Несебър
и Приморско!
Период на промоцията: 00.00.0000 г. - 00.00.0000 г.

Промоцията е валидна за съответно обозначените стоки на стойност над 200 лв. за 4-месечен период на изплащане, със задължителна първоначална
вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
Пример: Вземете стока за 400 лв. за 4-месечен период на изплащане и платете 100 лв. първоначална вноска
и 3 равни месечни вноски по 100 лв. Първата вноска е платима на касата в търговския обект, в момента на
продажбата. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%.
За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucﬁn.bg.

Хладилник
с вътрешна
камера GN1101

Персонална везна

Минибар

- обем: 81/8 л - хладилник/камера
- саморазмразяваща хладилна част
- енергиен клас: А+		

CMB- 45
			
- обем: 45 л			
- тип охлаждане: компресорно
- енергиен клас: А+			
- размери(в/ш/д): 492 x 472 x 450

арт.№ 0701010012

арт.№ 0701010184

209,00 лв/бр.

147,00 лв/бр.

ZP-1650-F

- платформа от закалено стъкло
с дебелина 6mm.			
- автоматично включване/изключване
- максимално тегло: 180 kg
- точност: 100 г
арт.№ 0705120025

14,90 лв/бр.

СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
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НОВО

Лепило-шпакловка
за
топлоизолационни
плоскости

Лепило за EPS
топлоизолационни
плоскости
- суха смес за лепене на
топлоизолационни
фасадни плоскости

Фугираща смес

- суха смес за лепене и
шпакловане на
топлоизолационни
фасадни плоскости

арт.№ 1101020003

Baumacol Premium Fuge

арт.№ 1101020001

6 69

за брой

25
kg

7 49

за брой

25
kg

- за фуги с дебелина
от 1 до 8 мм
- нереагираща с
хранителни продукти
- водо и мразоустойчива		
- клас - SG2 WA съгл. EN 13888		
- еластична			
- интериорна и екстериорна употреба
- опаковки: 2 кг и 5 кг
*отстъпка на всички налични опаковки и цветове

Лепило за плочки

Хидроизолационна
лента CL152

- лепило за плочки
с повишена еластичност,
за лепене на плочка върху
плочка, за подово отопление
- за полагане на керамични
плочки, теракот, гранитогрес,
ест. каменни облицовки
- интериорна и
екстериорна употреба		
- клас С2Е

- гъвкава, водоплътнa
за ъгли, съединителни
и разширителни фуги
- устойчива на скъсване
и стареене

СМ12 Flex

арт.№ 1101010083

13,99 лв/бр.

25
kg

34,99 лв/бр.
Лепило за плочки
weber.col Профи

- циментова смес за
приготвяне на
плаващи и свързани
подравнителни замазки
- клас С16; F3, съгл. EN 13813
- разход: ~ 20 кг/кв.м.
за 10 мм дебелина

- за полагане на фаянс,
теракот, гранитогрес,
естествен камък,
стъклокерамика
- интериорна и
екстериорна употреба
- за стени и подове
- клас С1Т

арт.№ 1101070010

2 99

за брой

CL51

- за водоплътно гъвкаво
уплътняване под плочки
на закрито,
в домашни бани,
около вани и душ кабини 		
- готова за употреба
- нанасяне с четка и валяк
- запълва пукнатини

арт.№ 1106050047

Подова замазка
Баумит Солидо Е160

Еднокомпонентна
хидроизолация

10
м

за брой

5кг

Двукомпонентна
циментова
хидроизолация

НОВО

weber.dry SS-7

- за хидроизолация под
керамични плочки в
мокри помещения,
бани,кухни и др.
- разходна норма:
~ 3.5-4.0кг/кв.м.
за 2мм слой
- опаковка: 20+5кг

арт.№ 1101010019

7 99

34,99 лв/бр.
арт.№ 1102060048 15кг 91,99 лв/бр.
арт.№ 1102060007

арт.№ 1102050033

25
kg

39,99 лв/бр.

от 1 до 31 март 2018
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

Шлем за
заваряване
фотосоларен

Бормашина
ударна

- време за реакция:
1/10000cek
- регулиране на
чувствителността

- мощност: 710 W
- безключов патронник
- реверс

арт.№ 0808010131

Пистолет
за боядисване
DASP400

DAID750

54 90
за брой

арт.№ 0802050073

59 90
за брой

- мощност: 450 W
- голяма дюза с отвор 2,5 мм
- подходящ за
всякакъв тип боядисване		
- резервоар за боя: 0,8 л

62 90
за брой

арт.№ 0803040032

Винтоверт акумулаторен

Пистолет
за горещ въздух

BDCDC18-XK -

KX1650-XK

- мощност: 1750 W			
- дебит: 570/740 л/мин			
- степени на работа: 2 - 460°/600°C

43 90
за брой

арт.№ 0803050027

- 18 V, 1.5 Ah литиево-йонна
акумулаторна батерия
- въртящ момент: 30 Nm 		
- степени на въртящия момент: 10		
- ергономичен гумиран корпус

129 90

за брой

арт.№ 0802010123

Отвертки

комплект
Kraftform Comfort VDE1000V

Такер
механичен
PVC J-02 AL

- кламери 6-14 мм тип A
- скоби 14 мм тип L
арт.№ 0806040054

15 90
за брой

- специално закалена
инструментална стомана
- патентовани ергономични
двукомпонентни дръжки
- безопасна работа до 1000V,
тествани до 10 000V 		
- прави 4 бр.
- кръстати 2 бр.
- фазомер
арт.№ 0806010304

Свредла и битове

комплект 22 части

29 90
за брой

- свредла:7бр/метал, 4бр/бетон, център		
- битове: 9 бр.+ държач за битове		
- пластмасов куфар
за съхранение
арт.№ 0809020026

36 90
за брой

ГРАДИНА
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Период на промоцията: 00.00.0000 г. - 00.00.0000 г.

Промоцията е валидна за съответно обозначените стоки на стойност над 200 лв. за 4-месечен период на изплащане, със задължителна първоначална
вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
Пример: Вземете стока за 400 лв. за 4-месечен период на изплащане и платете 100 лв. първоначална вноска
и 3 равни месечни вноски по 100 лв. Първата вноска е платима на касата в търговския обект, в момента на
продажбата. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%.
За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucﬁn.bg.

Мотофреза

Пръскачка
Пръскачка

-5л
- раменна
- индикатор на нивото
- налягане: 3 бара

- 16 л

- гръбна

арт.№ 0503020090

арт.№ 0503020051

електрическа RD-ET01Q
- мощност: 750 W		
- ширина на
фрезоване: 30 см
- дълбочина на
фрезоване: 20 см
арт.№ 0804040016

43 90

19 99

за брой

за брой

129 00

за брой

отстъпка

Маркуч
Classic 1/2"

- трислоен армиран
- устойчив на УВ лъчи
- налягане до 22 бара
- 13мм 20м
арт.№ 0503010040

Пистолет поливен

29 90
за брой

Comfort

- регулируема струя		
- защита от замръзване
- заключване
арт.№ 0503020109

- 13мм 50м		
		
арт.№ 0503010041

Ножица
лозарска
- максимален диаметър
на рязане: 18мм
- долно острие от
неръждаема стомана
арт.№ 0504020018

17 90

за брой

69 90
за брой

21 90

за брой

Ножица
лозарска

- полирани остриета		
- антикорозионна защита

- максимален диаметър
на рязане: 24 мм
- усилени с
фибростъкло дръжки
- долно острие от
неръждаема стомана

арт.№ 0504020016

арт.№ 0504020111

Ножица
за трева

23 90

за брой

НА
РЪЧНИ
ИНСТРУМЕНТИ
ЗА
ОБРАБОТКА
НА
ПОЧВАТА

32 90

за брой

от 1 до 31 март 2018
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Течен тор
за рози

Мулч
за рози

- торфена смес, коров хумус
- обагатен с хранителни вещества
- пригоден за засаждане и
отглеждане на рози в саксии и на земя
- 50 л

- предотвратява растежът на плевели
- създава естетически ефект		
- задържа топлина и влага
- подпомага образуването на хумус
- 50 л

AGRO

AGRO

AGRO

- пригоден за отглеждане
на всички видове и сортове рози
- концентрат 1л
арт.№ 0502050040

Субстрат
за рози

4,39

лв/бр. арт.№ 0502030039

12,49

лв/бр.

арт.№ 0502030033

11,49

лв/бр.

само в Несебър и Приморско

Корен Рози
- в пакет
- различни видове

9 89

арт.№ 0502040478

1,49

лв/бр.

До изчерпване на количествата!

Тревни смески

за брой

- за паркови, луксозни, сенчести, слънчеви или спортни терени
- опаковка: 1 кг = 40 кв.м.

само в Несебър, Приморско и Айтос!

семена

многообразие от видове
цветя, подправки, зеленчуци

0 89

Ръкавици

Ботуши

- полупотопени в
нитрилен каучук
- ластичен маншет

- PVC
- цвят: черен
- размер:
от №38 до №46

8,99

арт.№ 0808010097

0,99

лв/бр.

Сандъче за цветя
с подложка

за брой

- цвят: кафяв, бял
- различни размери

само в Несебър,Приморско и Айтос!

арт.№ 0502011484-491

Градински съдове за цветя
- натурална керамика

Серия Антика

лв/бр.

цени от

3 89
за брой

цени от

1 09

за брой

Период на промоцията: 01.03-31.03.2018г.
Промоцията важи при покупка от съответната продуктова група: ламинати, плочки, машини и инструменти,
мебели за баня, душ кабини, бойлери и системи за топлоизолация на стойност над 199 лв.с ДДС,
както и за обозначените в брошурата стоки.
Цената е платима на 4 равни вноски за 4 - месечен период на изплащане, със задължителна
първоначална вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
Период на промоцията: 00.00.0000 г. - 00.00.0000 г.

Промоцията е валидна за съответно обозначените стоки на стойност над 200 лв. за 4-месечен период на изплащане, със задължителна първоначална
Пример: Вземете стока за 240 лв. за 4 - месечен период на изплащане и платете 60 лв.
вноска платима на касата в търговския обект в момента на продажбата.
първоначална
вноска
и 3 равни
полв.60първоначална
лв. Първата
Пример:
Вземете стока за 400
лв. за 4-месечен
период месечни
на изплащаневноски
и платете 100
вноска вноска е платима на касата в
и 3 равни
месечни вноски
по 100 в
лв.момента
Първата вноска
платима на касата вГЛП
търговския
обект,ГПР
в момента
на
търговския
обект,
нае продажбата.
0.00%,
0.00%.
продажбата. ГЛП 0.00%, ГПР 0.00%.
За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucﬁn.bg.

За повече информация, моля потърсете ни на 0700 15 600 или на www.ucfin.bg.

MASTERHAUS Бургас:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-20.00 ч. ;
тел.: 056 / 85 70 36
MASTERHAUS Несебър:
пон. - съб. : 8.30-19.30 ч. ;
нед.: 9.00-19.00 ч. ;
тел.: 0554 / 67 335

MASTERHAUS Приморско:
пон. - съб. : 8.30-19.15 ч. ;
нед.: 9.00-19.00 ч ;
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-19.00 ч. ;
тел.: 0558 / 29 960

Всички стоки от брошурата могат
да бъдат закупени и онлайн на
www.masterhaus.bg
ISO9001

Стани наш фен
и на страницата ни във

е търговска марка на Бошнаков ЕООД

Всички цени са в лева с включен ДДС.Цените и стоките са валидни само за посочения период до изчерпване на количествата.
Търговските отстъпки не се отнасят за промоционалните стоки. Предвид печатната технология, цветовете на снимките може
да се различават от действителните. Възможни са печатни грешки, за които Бошнаков ЕООД не носи отговорност!

Национален номер

0700 10 321

