Създаваме заедно
от 1 до 30 април 2018

Нов сезон
за твоя дом
БЕЗПЛАТНО
ТОНИРАНЕ
В 1988 ЦВЯТА
по картел Select и Explore

ИНТЕРИОРНА БОЯ
- вододисперсионна боя за тониране
- за боядисване на стени и тавани в закрити помещения
- разход: 80-90мл./кв.м.
2л
9,99 лв.
- опаковки:
4 л 17,99 лв.
арт.№ 0203030157 - 161
10 л 44,79 лв.
15 л 63,69 лв.

1л

5

59

за брой

Пожелаваме ви светли Великденски празници!
За да ви бъдем полезни и на 08.04. (неделя) магазините ще работят от 9 до 18 ч.
Уважаеми клиенти искаме да споделим с вас радостта от навършването на 7-ия рожден ден
на MASTERHAUS Приморско (02.04. - понеделник) и 4-ия рожден ден на MASTERHAUS Айтос (12.04.
- четвъртък). Ще ви очакваме с празничните – 10 % отстъпка!
*отстъпката не важи за продукти на специални цени.

Стоките могат да бъдат закупени и онлайн на www.masterhaus.bg

национален номер

0700 10 321

ДЕКОРАЦИЯ

2 |

само в Бургас и Несебър!

Боя за влажни
помещения
Латекс
Микс Мур

- за вътрешно боядисване
на стени над цоклите
(които не се обливат с вода)
и тавани във влажни помещения
- дълготрайна защита на повърхностите от появата
на мухъл и плесен
- опаковка: 2,5л
- разход: 70-80 мл./кв.м.
- цвят: бял
за брой
арт.№ 0203010097

отстъпка

- кадифено - матова боя от
най-висок клас за стени
- „дишащо“ покритие
- възможност за
многократно миене
- разход: 80-90 мл./кв.м.
- опаковки: 1л, 2.5л, 5л, 10л
- тонира се на машина

17 99

възможност за
тониране
по каталог

16 цвята + бял

Фасадна боя със силикон
- за външно боядисване
на фасади, стени, бетонови
и циментови повърхности
- цвят: бял
- разход: 100 мл./кв.м.
- опаковки: 2.5л, 4л, 8.5л и 15л
арт.№ 0204020120-127

15 цвята

цени от

13

Лазурен лак
- за лакиране на дървени
повърхности на открито
и закрито
- разход: 80-100 мл/кв.м.
- опаковка: 0,650 л

Дишаща интериорна боя
- водоразредима боя за стени и тавани в закрити помещения
- разход: 200 г/кв.м.
- опаковка: 5 кг

59

за брой

арт.№ 0203020059-74

15 цвята

арт.№ 0202010140-144
0202010147-156

Dekorator Life Style

- за грундиране
на добре почистени
и обезмаслени повърхности
от черни метали,
преди нанасяне
на бои или емайллакове
- разход: 100 - 120 мл/кв.м.
- опаковка: 0,750 л
- цвят: сив

- за боядисване на дограми,
дървени и метални врати,
парапети, огради и други
- разход: 80-90 мл./кв.м.
- опаковка: 0,650 л
- ефект: сатен
арт.№ 0201010420
0201010422 - 435

арт.№ 0205010185

5 19

за брой

4 29

за брой

за брой

Препарат
против
мухъл и
плесен

Интериорна боя
SUPREME

- отлична покривност и белота,
oсигурява „дишане“ на стените,
добра устойчивост на мокро
триене и миене
- цвят: бял
- разход: 90-100 мл/ кв.м.
- 15 л
арт.№ 0203010065

Пистолет
за боя

RD-SGC07

39 99
за брой

*възможност за оцветяване с тониращи пасти за латекс

- мощност: 400 W			
- голяма дюза с отвор 2.5 мм		
- подходящ за всякакъв
тип боядисване
- резервоар за боя: 0.9 литра
арт.№ 0803040027

за брой

Грунд за метал

Алкидна боя

5 99

7

99

64 99

за брой

- за премахване на
мухъл и плесен от
стени, дърво, камък
- действа и като
дезинфектант
- незабавен ефект		
- готов за употреба
- опаковка: 0,500л
арт.№ 0605010539

3 49

за брой
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ПВЦ
Ламперия

Ново решение за открити пространства!
Практична за поддръжка и декорация!

- цвят: бял мат
- размери:

0,8 х 25 х 200 см
- 0,50кв.м./лист
- опаковка: 4бр.
- подходяща за
декорация на стени
и тавани в мокри
помещения

- произход: Сърбия
- дължина: 2 м
- различни релефи
- за стени и тавани
арт.№ 0304040275-284

НОВО
Полиуретанова
пяна
- еднокомпонентна,
разширяваща се,
за лепене, запълване,
за монтаж,
за топлинна изолация
- пистолетна
- опаковка: 750ml

ширина 2 м

арт.№ 1006020012

Полистиролни
профили

3

99

за брой

Полиуретановa
пяна за
всякакви
строителни
плоскости
- за лепене на
изолационни плоскости
- намалява влиянието на
топлинните мостове
- пистолетна
- опаковка: 750ml

арт.№ 1106040077

арт.№ 1106040078

6,89 лв.

9,89 лв.

Изкуствена трева

GreenLand Tarkett

- влакна от полипропилен, които не абсорбират влагата
- подложката осигурява устойчивост на външни въздействия
- специалните UV добавки осигуряват устойчивост на цветовете
- матов ефект без синтетичен блясък
арт.№ 1004040001

Полиуретанова
пяна
- разширяваща се
- за фиксиране,
изолиране и
запълване
- ръчна
- 750 мл

kg

6,49 лв.

1,79 лв.

- произход: Полша
- декор: Дъб Кънтри
- декор: Дъб Сътер
- серия: Top Lock
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- размер на ламела: 1380х193х6 мм
- клас 31/АС3
- опаковка: пакет - 2,93 кв.м.
арт.№ 1005010171, 1005010145

38 99

8 49

за брой

6

мм

кв.м.

Пролетта идва с 30 големи награди за Вас
КУПЕТЕ

продукт на

ПОПЪЛНЕТЕ

*,

полето за участие и можете да

СПЕЧЕЛИТЕ

30 x

4,79 лв.

Ламиниран под

арт.№ 0302120018, 014

входни
изтривалки

- универсално
каучуково
лепило
- цвят: бежов
- 280 мл
арт.№ 1106020254

арт.№ 1106010163

- сглобяем: 5 рафта
- размери: 180 х 90 х 40 см
- полици от ПДЧ
- безвинтов монтаж

внос
Полша

Монтажно
лепило

- за запълване и
уплътняване
на фуги и
пукнатини
- цвят: бял
- 480 г

арт.№ 1106040063

кв.м.

НОВО

Акрилен
уплътнител

Стелаж метален

175

6

89

един от 30 комплекта перилни
и почистващи препарати

* Участват продутки на

под марките:

Месец на

в

Активността е валидна
от 01.04.2018 до 30.04.2018
на територията на
хипермаркети Мастерхаус.
Теглене на наградите - на 09.05.2018 г.
Раздаване - до 18.05.2018 г.
Пълните условия вижте на
www.masterhaus.bg
Организатор на промоцията е
Хенкел България ЕООД

от 1 до 30 април 2018

ТЕКСТИЛ
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Хотелско работно облекло
- единичен
- цвят: сребро
- с накрайник топка

- размер: 145 х 250 см
- с перделък

10

НОВО

Корниз

Завеса
воал
снимка

99

1.6 м
2.0 м
2.4 м

разнообразие
от цветове

за брой

22,99
26,99
32,99

арт.№ 0303010309
арт.№ 0303010310
арт.№ 0303010311

лв.
лв.
лв.

Спално бельо

			
- състав: 100% памук ранфорс
- цвят: бял
чаршаф: 150 х 240 см - 1 бр.
чаршаф: 150 х 260 см - 1 бр.
чаршаф: 220 х 240 см - 1 бр.
чаршаф: 220 х 260 см - 1 бр.
плик: 150 х 210 см - 1 бр.
плик: 200 х 220 см - 1 бр.

8,39 лв./бр.
9,59 лв./бр.
11,99 лв./бр.
12,99 лв./бр.
14,59 лв./бр.
18,99 лв./бр.
4,99 лв./к-кт

Спално бельо ранфорс
3 части

- калъфка: 50 х 70 см - 1 бр.		
- чаршаф: 160 х 240 см - 1 бр.		
- плик: 160 х 220 см - 1 бр.

Различни
десени

калъфки: 50 х 70 см 2 бр. к-кт
*ушиване по размери на клиента

4 части 			

*снимките са илюстративни

- калъфка: 50 х 70 см - 2 бр.		
- чаршаф: 240 х 260 см - 1 бр.		
- плик: 200 х 220 см - 1 бр.

Възглавница мемори пух

Възглавница

Олекотена завивка

- пълнеж: 1290 г мемори гранули
- капитониран калъф с цип от поликотон
- цвят: бял
- размер: 50 х 70 см

- пълнеж: 500 г силиконова вата		
- лицев плат: 100% микрофибър		
- цвят: бял				
- размер: 50 х 70 см

- пълнеж: 120 г/м2 силиконова вата
- лицев плат: 100% микрофибър
- цвят: бял
- размер: 150 х 200 см

арт.№ 0604030114

арт.№ 0604030023

10 99

за брой

4 59

за брой

арт.№ 0604070056

13 99

за брой

Покривка за маса

100% полиестер, сатениран ефект
- размер: 140 х 140см
- цвят: бял
арт.№ 0604060657

9,99

лв.

Хавлиени кърпи

- размер: 120 х 160см
- цвят: бял
арт.№ 0604060692

11,99

лв.

100 % памук, 400 г/м2
цвят: бял
размер:

- размер: 150 х 220см
- цвят: бял
арт.№ 0604060693

15,99

лв.

- размер: 75 х 75см
- цвят: екрю
арт.№ 0604060695

4,99

лв.

- размер: 40 х 130см
- цвят: екрю
арт.№ 0604060696

4,49

лв.

30 х 50 см

0,95

50 х 90 см арт.№ 0604010371
70 х 140 см арт.№ 0604010372

лв/бр.

2,99 лв/бр.
6,59 лв/бр.
*ушиване по размери на клиента

ДОМАКИНЯ

Сушилник
за дрехи

Подочистачка LUX
- силно абсорбираща гъба
- телескопична дръжка
арт.№ 0605030618

- 20 м
арт.№ 0606030037

14,99

Маса за гладене
- размер: 26 х 120 см
- дървен плот
- поставка за ютия
арт.№ 0606020001

9 29

лв.

Чиния плитка

НОВО

- размер: 27 см
- цвят: зелен, тюркоаз
- керамика
арт.№ 0602020370
0602020373		

2,27 лв/бр.

Чиния десерт

1,36 лв/бр.

Чиния дълбока

13 99

за брой

за брой

Тяло от кован алуминий. Незалепващо покритие с мраморен ефект.
Подходящ за: електрически, газови, стъклокерамични, халогенни и
индукционни котлони. Подходящ за съдомиялна машина.
Подходящ за здравословно готвене без мазнина. Лесно почистване.

- размер: 21 см
- цвят: зелен, тюркоаз
- керамика
арт.№ 0602020371
0602020374

НОВО
Тиган
Milano

- размер: 24 см
- цвят: зелен, тюркоаз
- керамика
арт.№ 0602020372
0602020375

|5

- мраморно покритие

1,59 лв/бр.

за хотела и ресторанта
само в Несебър
и Приморско!

- размер: 24 см
		
арт.№ 0602040340
- размер: 26 см

Тенджера

27,99 лв/бр.

Milano
- мраморно покритие

31,99 лв/бр.

- размер: 20 см

арт.№ 0602040341		
- размер:28 см
арт.№ 0602040342

33,99 лв/бр.

- размер: 24 см

40,99 лв/бр.
52,99 лв/бр.

арт.№ 0602030449, 0602030450

за хотела и ресторанта

Вилица - основна: 6 бр.

3,99 лв/к-т
арт.№ 0603030001
3,99 лв/к-т
Лъжичка за чай 6 бр.
арт.№ 0603030003
2,49 лв/к-т
Нож - основен: 6 бр.
арт.№ 0603010001
5,99 лв/к-т
арт.№ 0603020001

Чинии порцелан
- чиния десерт: 19 см
- чиния дълбока: 23 см
- чиния основна: 24 см
- чиния: 27 см

1,39 лв/бр.
2,09 лв/бр.
2,49 лв/бр.
3,19 лв/бр.

арт.№ 0602020236-239

Лъжица - основна: 6 бр.

Стъклени чаши
серия АЛАНИЯ
- чаша висока 280 мл - 6 бр.
арт.№ 0602010298
- чаша уиски 260 мл - 6 бр.
арт.№ 0602010299

3,99 лв/к-т
3,99 лв/к-т

в Бургас Несебър
Приморско и Айтос!

Сервиз
за хранене
Aркопал Ебро
- чиния малка 20см - 6 бр.
- чиния основна 25см - 6 бр.
- чиния супа 24см - 6 бр.
- чиния елипса - голяма
- купа 23см

9,49 лв.
9,99 лв.
9,99 лв.
4,49 лв.
4,69 лв.

- 19 части DIWALI
- аркопал
арт.№ 0602060306

45 99
к-кт

от 1 до 30 април 2018

6|

ОСВЕТЛЕНИЕ

Осветителни тела*

Осветителни тела серия

серия CORTEZ

COLMAR*

- цвят: бяло и сиво		
- мощност: 3 х Е14 28W
		
арт.№ 0901010078 - 079

- цвят: никел мат			
- мощност: 40W E14
единица двойка тройка четворка -

54,49 лв/бр.

17,99 лв./бр.
39,99 лв./бр.
56,99 лв./бр.
73,99 лв./бр.

арт.№ 0901050301-304

цени от

17

99

за брой

НОВО
Градински фенери*
- цвят: жълта патина
- мощност: 100W E27
- степен на защита: IP 44

Градински фенери* “FIRENCE”
- цвят: антично кафяв
- степен на защита: IP 43
- мощност: 60W E27
- надолу, нагоре, висящ
арт.№ 0902010054-056

22,99
22,99
23,99

нагоре арт.№ 0902010182
лв/бр.
				
надолу арт.№ 0902010183
лв/бр.
				
висящ арт.№ 0902010184
лв/бр.
				
*Това осветително тяло е съвместимо с крушки от енергиен клас:А++,A+,A,B,C,D,E

11 89
за брой

Соларна лампа

Соларна лампа

Соларна лампа

- цвят: черен		
- размер: 4,7 х 30,5 см		
- батерия: 40mAh		
- 1 х LED бял		
- материал: PVC
арт.№ 0902040041

- размер: 4,7 х 30,5 см
- батерия: 40mAh
- 1 х LED бял
- материал: инокс

- размер: 7,5 х 35,5 см
- батерия: 1,2V 300mAh
- 1 х LED с променящи
се цветове
- материал: инокс

1 39
за брой

арт.№ 0902040042

1 59

за брой

НОВО

арт.№ 0902040044

Соларна лампа
- фенер

		
- размер: 14 х 28 см		
- батерия: 1.2V 600mAh
- 1хLED бял
арт.№ 0902040049

3 99

9 99

за брой

за брой

АПЛИК*PATINA
- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60 W E 27
арт.№ 0901030436

6

за брой

Плафони за баня SERENA*

ПЛАФОН*PATINA
- хром държач
- декоративно стъкло
- � 300 мм
- мощност: 60 W E 27
арт.№ 0901030438

Луни за вграждане

49

9 49

за брой

- хром/сатиниран никел
- матиран стъклен разсейвател
- мощност: 60W E27
- IP 44
- � 312
арт.№ 0901030156, 0901030157

27 99

за брой

RING*, ZAZA*
				
- RING MR-16 G5.3
бяла 		
арт.№ 0901070054
хром		
арт.№ 0901070049
мат никел
арт.№ 0901070048
мат перлен хром
арт.№ 0901070050

1,99 лв./бр.
2,39 лв./бр.
2,39 лв./бр.
2,39 лв./бр.

- ZAZA MR-16 G5.3
сатен никел/никел арт.№ 0901070053
мат перлен хром/никел арт.№ 0901070051

3,29 лв./бр.
3,29 лв./бр.

ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ
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Светодиодни панели
- цвят: бял
- живот: 30 000 часа
- за вграждане
- неутрална дневна светлина: 4000К
ESTE LED
- �120 6W
- �170 12W
- �225 18W
арт.№ 0901070102-104
GRID LED
- 120 х 120 6W
- 170 х 170 12W
- 222 х 222 18W

цени от

7

арт.№ 0901070105-107
к-т с LED захранване

79

Аплик за баня ARBA LED
		
- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина: 4000К
- индекс на защита: IP44
- мощност: 8W

- живот: 25000 часа
- топло бяла: 3000К
- неутрална дневна: 4000К
- енергиен клас А+
- 6W E27

арт.№ 0901030733 		

арт.№ 0906040138 - 139

28 99

за брой

Светодиодни
лампи LARGO LED

			
- живот: 50 000 часа		
- топло бяла светлина 2700К
- студена светлина 6400К
- енергиен клас А+		
- 3.5W GU10 220V
		
арт.№ 0906040009, 0906040026

1 99

за брой

3 99

за брой

за брой

Ключове и контакти

Ключове и контакти

- серия: ASFORA
- цвят: крем
ключ единичен
ключ двоен
ключ девиаторен
контакт единичен

- серия: DARIA
- цвят: бял

контакт двоен

3,49 лв/бр.
4,09 лв/бр.
4,09 лв/бр.
3,69 лв/бр.
6,69 лв/бр.

ключ единичен
ключ двоен
ключ девиаторен
контакт единичен

арт.№ 0904010721-723,
0904010725, 0904010727

2,39 лв/бр.
2,89 лв/бр.
2,89 лв/бр.
3,09 лв/бр.

арт.№ 0904010604, 0904010606,
0904010608, 0904010611

НОВО

Вентилатор
с клапа
- произход: България
- модел: ОК 100 квадратен
- диаметър: �100 мм
- дебит: 100 m3/h
- степен на защита: IP24
- цвят: бял
арт.№ 0905030018

Светодиодни
лампи PROFILED

Безжичен
звънец

21 99

за брой

Удължител
- 30 метра
арт.№ 0905050155

26 00

за брой

- 36 мелодии
- работен диапазон: 80м
- номинално напрежение: 200-240V
- цвят: сив/черен
арт.№ 0905040041

12 49

за брой

Електрически бойлер

Малолитражен бойлер

BiLight

- модел: GCA 15 20 L52 RC		
- над мивка			
- обем: 15 литра			
- мощност: 2kW			
- енергиен клас A			
- годишна консумация
на ел.енергия 534 kWh
арт.№ 0702020019

136,99 лв/бр.

модел: GCV 80 38 30 B11 TSR		
- вертикален			
- обем: 80 литра			
- мощност: 3kW			 4 х 52.75 лв.
- енергиен клас С			
- годишна консумация на
ел.енергия 1410 kWh
лв/бр.
арт.№ 0702030283			
модел: GCV 60 38 20 B11 TSRC		
- вертикален			
- обем: 60 литра			
- мощност: 2kW			
- енергиен клас С			
- годишна консумация на
ел.енергия 1410 kWh
лв/бр.
арт.№ 0702030281		

210,99

38 см

182,99

- модел: GCU 15 20 L52 RC		
- под мивка			
- обем: 15 литра
- мощност: 2kW			
- енергиен клас B			
- годишна консумация
на ел.енергия 571 kWh
арт.№ 0702020020

136,99 лв/бр.

модел: GCV 50 38 20 B11 TSR		
- вертикален			
- обем: 50 литра			
- мощност: 2kW			
- енергиен клас С			
- годишна консумация на
ел.енергия 1402 kWh
арт.№ 0702030280

191,99 лв/бр.

от 1 до 30 април 2018
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МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ

НОВО

НОВО

Перфоратор

SDS Plus DARH26-105C
		
- мощност: 1050W		
- сила на удара: 2.8 J		
- режими на работа: 3
- куфар
арт.№ 0802030052

Виброшлайф DAOS180
- мощност: 180 W 		
- размер на шлифовъчната
плоча: 187 х 90 мм
- обороти на
празен ход: 11000 /мин

124 99

за брой

41 99

4 х 50.00 лв.

за брой

арт.№ 0801040082

Електрожен
инвертор

Gorilla Pocketpower 130
- заваръчен ток: 20-120 А
- диаметър на електрода: 2 - 3,2 мм
- напрежение: 230 V ~ 50 Hz
- клас на защита: IP23S
- размери: 230 х 100 х 150 мм
- тегло (нето): 2,800 кг

Циркуляр
ръчен
DACS1500

- мощност: 1500 W 		
- диаметър на диска: 185 мм
- дълбочина на рязане
в дърво: 90º- 60 мм
- лазерен водач
арт.№ 0801030055

Ъглошлайф
DAAG125-90

арт.№ 0805010120

- мощност: 900W		
- � на диска: 125мм
- обороти: 11000 /мин.

117 99

за брой

69 99

199 99
за брой

за брой

арт.№ 0801010127

Миксер
строителен

RDP-HM01

Мултишлайф

Бормашина
ударна

RD-OMT01

- мощност: 280 W
- регулируеми обороти
- метална скоростна кутия
- LED светлина
- аксесоари в комплекта: 7
- куфар
арт.№ 0801040052

- мощност: 1300W
- въртящ момент: 55.00 Nm
- обороти: 200-700 об./мин.
- плавен старт
- окомплектовка:
с бъркалка

RDP-ID29

59 99
за брой

- мощност: 850W		
- метален безключов патронник
- метален корпус на редуктора
- реверс
арт.№ 0802050051

арт.№ 0803030008

59 99

149 00

за брой

за брой

НОВО

Гедоре
- 1/2''&1/4'' 4-32мм
- 82 части
арт.№ 0806100630

99 99

за брой

Винтоверт
акумулаторен

Отвертки

0503LCD Profi

комплект
Kraftform Comfort

- литиево-йонна
акумулаторнa батерия: 18 V, 1.5 Ah
- въртящ момент: 32 Nm
- степени на въртящия момент: 21+1
- скорости: 2
- кука за колан

- специално закалена
инструментална стомана
- патентовани ергономични
двукомпонентни дръжки
- прави 4 бр.
+ кръстати 2 бр.

арт.№ 0802010102

89 99
за брой

арт.№ 0806010308

26 99
за брой

ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

НОВО

Прахосмукачка WD3
- мокро и сухо почистване
- патронен филтър за удобна
комбинирана работа
на сухо и мокро
- функция издухванеWD3
- мощен мотор 1400W
с разход на енергия 1000W
- контейнер 17 л

Ел.Кана

арт.№ 0705080163

135

|9

00

за брой

HD9336/21

Ютия GC1436/20

- мощност: 2200W		
- обем: 1,5 литра		
- плосък нагревател

- мощност: 2000W		
- плоча с незалепващо покритие		
- защита от котлен камък

арт.№ 0705060116

47,00

лв. арт.№ 0705100124

44,00

лв.

Филтър за груби
отпадъци/пепел
- за употреба с прахосмукачка Karcher
- контейнер с обем 20 литра
- гъвкав метален смукателен
маркуч с дължина 1 m

Тостер

арт.№ 0805061421

65 00

за брой

HD2581/00

Сешоар

- мощност: 830 W		
- за 2 филийки хляб		
- степени на препичане: 8
- тавичка за трохи

- мощност: 1400 W
- степени: 2
- халка за окачване

арт.№ 0705020146

HP8103/00

43,00

лв.

арт.№ 0706030037

19,00

НОВО
Хладилник
с вътрешна камера
DF120A

- обем:
хладилник: 80 литра
камера: 10 литра
- енергиен клас: А+
- размери:
(В/Ш/Д): 840/480/500
- цвят: бял
арт.№ 0701010008

195 00

за брой

*аксесоарите не са включени в цената

Перална машина
A50Z Zephirus

- капацитет на пране: 5 кг
- обороти на
центрофугиране: 500
- програми за пране: 15
- енергиен клас: А+
- размери (в/ш/д):
850 x 600 x 513 мм

Прахосмукачка с контейнер RO3731EA
- мощност: 750 W			
- капацитет на контейнера: 1.5л
- дължина на кабела: 6.2 м
- метална телескопична тръба
- клас на енергийна ефективност: ААА
арт.№ 0705080202

159,00

арт.№ 0701030005

лв.

4 х 74.75 лв.

299 00

от 1 до 30 април 2018

за брой

лв.
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ГРАДИНА

9 79

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

за брой

семена
многообразие от видове
цветя, подправки, зеленчуци

0

79

за брой

Торфен субстрат

Агроперлит

- универсален
- за млади декоративни
растения, разсади
и зеленчуци

- минерален
подобрител за почва
- добавка за почвени и
торфени субстрати
-5л
арт.№ 0502030012

5л
10 л
25 л

1,49 лв/бр.
2,89 лв/бр.
6,89 лв/бр.

1

89

за брой

Водоструйка

Кашпа VERSILIA
- цвят: бял
- вместимост: 7 л, 9 л
арт.№ 0502010741
арт.№ 0502010742

Пръскачка

за брой

Бутилка газова
туристическа

- � 22 см

- вместимост: 7.2 л		
арт.№ 0707010003

за туристическа бутилка
арт.№ 0707020007

6 90
за брой

41 90
за брой

градинска гръбна

от неръждаема стомана

- вместимост: 1.5 л
арт.№ 0503020043

арт.№ 0503020123

34 99

за брой

Котлон газов

Пръскачка

- месингови накрайници
- фиксирана помпа		
- армиран маркуч

3 69

165 00

за брой

- 16л Premium
- телескопичен удължител

градинска ръчна

арт.№ 0804050041

19

4,59 лв/бр.
5,49 лв/бр.

НОВО

К 2 Basic Car

- мощност: 1400 W
- макс. налягане: 110 bar
- макс. дебит: 360 л/h
- макс. t на входящата вода: 40 ° C
- обработваема площ: 20 m2/h
- дюза за пяна
- права четка
- авто шампоан: 0,250 л

1

- цвят: теракота
- вместимост: 2.5 л, 7 л, 9 л
арт.№ 0502010076 - 078

само в Несебър, Приморско и Айтос!

арт.№ 0502030002-004

цени от

Кашпа за цветя

за брой

Предпазни
обувки

Ръкавици

- защита S3, водоустойчиви,
- метално бомбе и пластина
- издържащи на механични въздействия, абразия,
пръски от нефтопродукти, масла и твърди субстанции
- подплата: дишаща
- цвят: черен				
- размери: от 39 до 46
арт.№ 0808020157 - 164

- тънко полиуретаново покритие		
- ластичен маншет			
- цвят: черен
арт.№ 0808010124

23 99 0 99
за к-кт

за брой

ГРАДИНА | 11
Косачка
електрическа

4 х 167.25 лв.

DLM1400E- DAEWOO

Мотофреза
бензинова

- мощност: 1200W		
- обработваема ширина:
320 мм
- обем на коша: 35 л

- мощност: 5,2 kW/7.0к.с.			
- предавки: 2 предни + 1 задна			
- работна ширина: 300-800-1000 мм
- двойно усилен маслен редуктор

арт.№ 0804020118

арт.№ 0804040018

119 00

за брой

Храсторез DAHT500E
- мощност: 500W		
- дължина на ножа: 410 мм
арт.№ 0804020127

669 00

69 00
за брой

за брой

Трион верижен моторен RD-GCS15
- мощност : 2200W				
- двигател: 2-тактов
- въздушно охлаждане 58 куб.см.		
- дължина на работната шина / верига: 18''/450мм
- време за реагиране на спирачката: 0.12 сек.
арт.№ 0804030001

Тример моторен
DABC520

Косачка
- тример
електрически
RD-GT11

- мощност: 2200 W (3 к.с.)
- обем двигател: 52 куб./см.		
- обороти:
3000-9000 мин./макс./мин.
- дължина на рамото: 1.65 м
арт.№ 0804020107

- мощност: 350 W		
- обработваема ширина:
250 мм
арт.№ 0804020067

219 00

36 99

159 00

за брой

за брой

за брой

Широка градинска
лопатка

Тяcна градинска
лопатка

Ръчна мотичка

- 10см

- 10 см

Градинско
гребло малко

арт.№ 0504010053

арт.№ 0504010054

арт.№ 0504010055

арт.№ 0504010056

3 49

3 49

3 49

3 49

за брой

за брой

за брой

за брой

Ножица
лозарска
- острие от SK5 стомана
арт.№ 0504020113

12 90

от 1 до 30 април 2018

за брой
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БАНЯ
+ подарък гъба за баня

водоустойчив
материал-PVC

Комплект за баня
- произход: Турция
- ръчен душ, държач
и шлаух Round
арт.№ 0102030139

Мебели
за баня

10,99 лв.

Шлаух

- водоустойчив
материал-PVC
- цвят: бял		
		

- произход: Турция
- неръждаемо покритие
- двойна плетка
- 150 см
арт.№ 0102040256

Шкаф
с огледало

4,99 лв.

		

НОВО

- размери:
55 х 15 х 57 см
арт.№ 0101010276
		

99 99

за брой

Шкаф
с мивка

Душ система

- размери:
55 х 42 х 85 см

Тръбно
окачване

арт.№ 0101010275

- произход: Турция
- стационарен и
подвижен душ,
шлаух Delta

		
- произход: Турция
- тръбно окачване,
стационарен и
подвижен душ,
смесител за душ

арт.№ 0102030137

арт.№ 0102030138

149 99

за брой

49,99 лв. 135,99 лв.

Аксесоари за баня
-6 части
- стъкло/хром
арт.№ 0106011247

23,99 лв.

Смесители

НОВО

хром
керамична глава �35мм

- за вана/душ, стенен

- GRANDE, за умивалник, стоящ

- за душ

- за умивалник, стенен

арт.№ 0102010573

арт.№ 0102010572

арт.№ 0102010574

арт.№ 0102010571

78 30

80 70

за брой

за брой

НОВО

арт.№ 0103010326

81 70

за брой

за брой

Керамичен
моноблок
- комплект: тоалетна чиния
със задно оттичане
- казанче с механизъм
- тоалетна седалка
със забавено падане
- цвят: бял

Мивка 		
- размер: 45 см
- цвят: бял

63 10

24 49
за брой

Кош за
тоалетна

- 3л
- хром
арт.№ 0106030070

7,99 лв.

арт.№ 0103030155

RD-TC14
- дължина на работния плот: 600 мм

99,00

Четка за
тоалетна

- хром
арт.№ 0106030141

4,99 лв.

Машина за теракот

76 99
к-кт

лв.
RD-TC18
- дължина на работния плот: 1000 мм

129,00 лв.

арт.№ 0801060016, 0801060015

ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА

НОВО

супер цена

Фаянс

НОВО

- второ качество
- размер: 30 x 60 см
- цвят: слонова кост
арт.№ 1002010313

Фаянс

- първо качество
- размер: 20 х 50 см
- цвят: светло сив, сив

Декор Плочка

арт.№ 1001010450
1001010451

- второ качество
- размер: 30 x 60 см
- цвят: слонова кост
- ефект: 3D геометрия
арт.№ 1002040155

Гранитогрес
- размер: 33.3 х 33.3см
- цвят: сив

Теракот

- размер: 42 х 42 см
- цвят: слонова кост
арт.№ 1002020274

9

*до изчерпване на количествата
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арт.№ 1001020169

15 99

99

кв.м.

кв.м.

само в Бургас,Несебър и Приморско!

Гранитогрес
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 45 х 45 см

Фаянс

супер цена

- първо качество
- размер: 25 х 40 см
- цвят: бял, светло син

арт.№ 1002030481

арт.№ 1001010416-418

12 99

Теракот

кв.м.

- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: светло син
арт.№ 1001020164

9 99
кв.м.

*до изчерпване на количествата

Теракот
- първо качество
- размер: 34 х 34 см
- цвят: бежов
арт.№ 1001020143

Теракот

супер цена

- произход: Испания
- първо качество
- размер: 47 х 47 см
-		
цвят: св. бежов
арт.№ 1002020255

8 29

10 49
кв.м.

34 см

47 см

13

Гранитогрес

89

45 см

супер цена

9 99
кв.м.

33 см

18

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 15 х 60 см
- цвят: бежов, кафяв
- ефект: естествено дърво
арт.№ 1002030330-331

кв.м.

15 см

45 см

- първо качество
- размер: 45 х 45 см
- цвят: микс, бяло и сиво черно
арт.№ 1001030295
1001030278

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 33 x 33 см
- цвят: светло бежов
арт.№ 1002030483

39
кв.м.

Гранитогрес Сол-Пипер
- произход: Полша
- първо качество
- размер: 29,7 х 29,7 см
- цвят: бежово-кафяв, сив
арт.№ 1002030441-2

9 69

супер цена
29,7 см

Гранитогрес

Гранитогрес

33 см

34 см

47 см

кв.м.

супер цена

60 см

29,7 см
от 1 до 30 април 2018

кв.м.
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СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Фина гипсова
шпакловка
GIPS FINISH

Гипсокартонена
плоскост
- размер: 12.5 х 1200 х 2000 мм
- размер: 12.5 х 1200 х 2600 мм
арт.№ 1105010007, 1105010008
*при покупка на палет 60 бр.

2 59
кв.м.

*

				
- за шпакловане на неравни
и груби повърхности		
- идеален за последна
операция преди
бояджийските работи		
- за тънко шпакловане
на стени и тавани
- за вътрешна употреба

Универсален
фугопълнител
и шпакловка

7 49

за брой

арт.№ 1101030039

25
kg

SUPER FINISH

- фабрично подготвена
пастообразна смес
готова за употреба

31 49

за брой

арт.№ 1101110004

Отводнителни
улеи ACO Self ® NEW
- улей: полипропилен
размер: 79 х 129 х 1000 мм

Консумативи за топлоизолация

10,79 лв/бр.

- алуминиев ъгъл: 23 х 23мм 2.5м
-рифелован
арт.№ 1102080001
лв/бр.

- решетка: полипропилен
размер: 22 х 118 х 998 мм

0,79

- ПВЦ водооткапващ ъгъл 2м
арт.№ 1102080014

Армираща мрежа - поцинкована
- размер: 2 х 1 м
- � 1,8 мм
арт.№ 1104020001

4

49

за брой

- ПВЦ ъгъл с мрежа
арт.№ 1102080123

- решетка: поцинкована стомана
размер: 21,5 х 118 х 999 мм

1,19 лв/бр.

0,89

Bitumen Prime Coating
- за грундиране на основи,
преди полагане на
битумна хидроизолация
- разход: 250-350 мл/кв.м.
- бързосъхнещ		
- готов за употреба		

20л

- битумни мушами, армирани със стъклен
воал, стъклоплатно и нетъкан полиестер		
- предназначени за хидроизолиране на
покриви и фундаменти			
- без посипка и с цветна посипка - сива,
червена, зелена				
- от -25 до +130° С

47,99

арт.№ 0205010237		
			
лв./бр.

3л
арт.№ 0205010238		
		
лв./бр.

10,99

Лепило-шпакловка
за топлоизолационни
плоскости

Лепило за плочки

weberguard EPS-F Elastic

- суха смес за лепене и
шпакловане на
топлоизолационни
фасадни плоскости
- високо сцепление с основата
и изолационния материал
- висока пластичност			
- паропропускливост			
kg
- разходна норма:
2
за лепене - 5 кг/м ,
за шпакловане - 3 кг/м2

weber.col Флекс

25

ОГНЕУПОРНИ ТУХЛИ,
ПЛОЧИ И МЕРТЕЛ

НОВО

Битумен грунд

Битумни хидроизолации

-40%

13,79

		

лв/бр.
арт.№
1103050305-307
Съвместими
улеи,
решетки
и
аксесоари!
- стъклофибърна мрежа 145г./кв.м.
- противъплъзгащо покритие на решетките
арт.№ 1102080013
лв/бр. - системата е устойчива на лек автомобилен трафик
- бърз и лесен монтаж *допълнителните елементи и аксесоари не са включени в цените

НОВО

отстъпка до

9,19 лв/бр.

		

1,29 лв/бр.

арт.№ 1101020095

- лепило за плочки с
повишена еластичност
- за лепене на плочка
върху плочка
- за подово отопление
- за полагане на
керамични плочки,
теракота, гранитогрес,
kg
естест. каменни облицовки
- за интериорна и екст. употреба
- клас C2TE

25

9 89

за брой

арт.№ 1101010021

13 99

за брой

СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
Уплътнителна лента за хидроизолация

| 15

16.04 - 30.04

			
- полага се в хидроизолационния слой при оформянене
на ъгли в мокри помещения, бани, тераси
- дължина: 50м

седмици на

арт.№ 1106050042

99 99

продуктови
демонстрации

за брой

Полимерна хидроизолация Top Seal - 107 Elastic
- еластичен състав за хидроизолация на балкони
и тераси на циментова основа
- нивелиращ разтвор за ремонтни работи
- компонент А: бяла течност - 10 кг туба
- компонент Б: сив прах - 20 кг чувал

на полиуретани, хидроизолации,
лепила,уплътнители, др.

19.04. четвъртък - Несебър
20.04. петък - Бургас
24.04. вторник - Приморско
25.04. сряда - Айтос

арт.№ 1102050007

79 99
к-кт

*за участниците, проявили интерес към презентацията
са предвидени подаръци

Полимерна хидроизолация Sika top seal-107
- вътрешна и външна хидроизолация на бетон,
циментови замазки, зидария от тухли и блокчета
- нивелиращ разтвор за ремонти
- компонент А: бяла течност - 5 кг туба
- компонент Б: сив прах - 20 кг чувал
арт.№ 1102050006

39 99
к-кт

*отстъпката важи за всички налични продукти на Sika

Хидроизолационна
смес DSF 300

		
- за интериорна и екстериорна употреба
- за хидроизолиране на бани, балкони,
основи на сгради, плоски покриви
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход: 1,6 - 2 кг/кв.м. за 2 слоя според основата

5 кг -

23,99 лв/бр.

арт.№ 1102060011

87,99 лв/бр.

20 кг арт.№ 1102060012

Лепило за плочки
Baumacol Basic
- за полагане
на фаянсови
и теракотни плочи
- водо и мразоустойчиво
- клас: С1		
арт.№ 1101010035

в Бургас и Несебър!

НОВО

Фугиращи смеси

Ceresit СЕ 33

- за фуги с ширина до 8 мм
- различни цветове
- опаковка: 2 кг
*отстъпката важи за всички налични цветове

Баумит Бетон
- универсална суха смес за
малки ремонтни работи
- за възстановяване
на неконструктивни
неармирани бетонови
елементи
- зърнометрия: 8 мм		
- разход: около 20 кг/кв.м./см
арт.№ 1101110115

на всички налични хидроизолации,
грундове, ленти, фугиращи смеси
Ardex S 1-K , Ardex 8+9, Ardex P4, Ardex P51,
Ardex SDB15, Ardex SK12 Tricom, G6 Flex, G8Flex, GK

Саморазливна
подова замазка
- за слоеве от 1 до 20 мм
- за постигане на идеално
гладка повърхност
преди полагане на мокет,
ламиниран паркет, плочки
- за интериорна употреба
- подходяща над
подово отопление
- разход: 1.5 кг/ кв.м./мм
арт.№ 1101070006

5 19
за брой

3 39

за брой

14 89
за брой

от 1 до 30 април 2018

16 | СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
в Бургас, Несебър и Айтос!

само в Бургас и Приморско!

НОВО

НОВО

отстъпка

Бетонови покривни системи, аксесоари,
фолиа, ръчни изделия, паважи
Метални покривни с-ми,
керемиди, елементи,
аксесоари,
трапецовидна ламарина

10 бр./кв.м.

арт.№ 1103040377, 1103040378

*отстъпката важи за метални керемиди и трапецовидна ламарина

цени от

10

50 *

за кв.м.

*цената се отнася за керемида Бриз, различни цветове

Изходи за покрив
VLT 025
- размер: 45 х 55 см

151,99 лв./бр.

арт.№ 1103060058

VLT 029
размер: 45 х 73 см

LOGOTYP ALTERNATÍVY
цени от

183,99 лв./бр.

арт.№ 1103060059

Цялостни покривни решения
*цената е за керемида Спектра Икономик 1/1

9

50

*

за кв.м.

отстъпка

Покривни
отводнителни
системи - Словакия

Коминни системи

Подпокривно
фолио

Вълнообразни
битумни листове

 престиж
 комфорт
 енергийна ефективност
 пожаробезопасност

*отстъпката важи за всички видове системи за покривно отводняване
*отстъпката не важи за ламарина

- за пароизолация на покривни конструкции
- ширина: 1,60 м ; дължина: 50 м ;
ролка: 80 кв.м.
95 г/кв.м. арт.№ 1103070028
- цена /кв.м.
0,85 лв.
- цена /ролка
лв.

68,00

120 г/кв.м. арт.№ 1103070029
- цена /кв.м.
1,05 лв.
лв.
*продажба само на цяла ролка - цена /ролка

84,00

*продажба само на брой

Guttanit K11
- за изграждане на покриви на летни
къщи, градински павилиони, навеси
- размери: 2000 х 830 мм		
- бруто покривна площ: 1.66 кв.м.
- нето покривна площ: 1.40 кв.м.		
- височина: 30 мм			
- брой вълни: 11
- клас на горимост: В2
- повърхност: гофрирана		
- тегло: 2.5 кг/кв.м.			
- цвят: червен
лв./бр.

11,49

• продуктови демонстрации • продуктови демонстрации • продуктови демонстрации
начален час:10:30 ч.
02.04. понеделник - Бургас
03.04. вторник - Приморско
04.04. сряда - Айтос
05.04. четвъртък - Несебър
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

начален час:10:00 ч.

27.04. петък - Бургас
28.04. събота - Несебър

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

начален час:10:00 ч.
10.04. вторник - Несебър
11.04. сряда - Айтос
12.04. четвъртък - Приморско
13.04. петък - Бургас

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 са валидни само за посочения период до изчерпване на наличностите и не могат
да бъдат комбинирани с карта за търговска отстъпка. 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

