Създаваме заедно

За комфорта
в градината

от 1 до 31 май 2018

Спечелете с

РАТАНОВ СЕТ

- 3 части
- материал: pvc

4 х 49.75 лв.

арт.№ 0501020041
Спечелете с

и

и

199

00

комплект

КУПЕТЕ продукти на
на стойност над 30 лв. с ДДС,

ПОПЪЛНЕТЕ полето за участие и можете да
СПЕЧЕЛИТЕ мотоциклет Peugeot Kisbee
Покупка над 30 лв. на продукти на

под марките:

Активността е валидна
от 01.05.2018 до 15.07.2018 г. на територията на
хипермаркети Мастерхаус.
Теглене на наградите - 18.07.2018 г. Раздаване - до 27.07.2018 г.
Пълните условия вижте на www.masterhaus.bg
Изображенията на наградите са илюстративни.

КУПЕТЕ

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

национален номер

0700 10 321
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ГРАДИНА

НОВО

Градински чадър
Градинска
шатра

4 х 50.75 лв.

- размер: 3 х 3 м
- цвят: бежов
арт.№ 0505010026

Градинска люлка
- размер: 170 х 110 х 153 см
- цвят: бяло-зелено райе
арт.№ 0501040055

- 3 метра
- цвят: бежов
арт.№ 0501040102

97 00

за брой

99 00

203 00

за брой

за брой

Стол

Маса

- PVC ратан
- метална рамка
- цвят: бежов, капучино

- �60 см
- PVC ратан
- стъкло
- метална конструкция

арт.№ 0501010110
0501010246

арт.№ 0501010100

23 29

50 99

за брой

за брой

Велосипед PASSATI 26"NITRO

Велосипед PASSATI 24" Master

- рамка: стоманена				
- джанти: алуминиеви, двустенни - 26""/36H"
- скорости: 18 ск. Shimano - RS35 			
- вилка: амортисьорна N 740		
- предна/задна спирачки: V-Brake

- рамка: стоманена
- джанти: алуминиеви, едностенни 24"/36H"
- скорости: 18 ск. Shimano - RS35 		
- вилка: амортисьорна N 740		
- предна/задна спирачки: V-Brake
арт.№ 0505050065

НОВО

арт.№ 0505050070
0505050071

259 00

за брой

4 х 64.75 лв.

Цветът на рамата е примерен

228 00

за брой

4 х 57.00 лв.
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Маса пластмасова
MEDIO
- �50
- цвят: бял

Стол пластмасов
SMERALDO

- цвят: бял
арт.№ 0501010061

9 99

Маса пластмасова

Стол пластмасов

арт.№ 0501010168

за брой

ZAFFIRO

14 99

- цвят:зелен

за брой

Ръкавици

- плетено трико с
полимерни капки
- ластичен маншет

- �60 см
- цвят: зелен

арт.№ 0501010057

Шезлонг

ZANZIBAR

арт.№ 0501030010

9 99

за брой

арт.№ 0501010202

26 99

за брой

59 99

за брой

арт.№ 0808010047

0,69

лв/бр.

Яке
- класическо работно		
- предно закопчаване
- с маншет на ръкавите
- памук 35%, полиестер 65%
- размери: 46-60
арт.№ 0808030221 - 227
0808030243

16 49

+ подарък четка за почистване

за брой

Полугащеризон
- класически работен
- права кройка с пет джоба
- памук 35%, полиестер 65%
- размери: 46-60
арт.№ 0808030228 - 234
0808030241

19

99

за брой

Барбекю
правоъгълно
чугунено

Барбекю
правоъгълно

- размер на скарата: 56 x 27 см		
- височина: 64 см
арт.№ 0505020037
0505030086

72

		
- размер на скарата: 58 x 38 см
- височина: 87 см			

00

за брой

арт.№ 0505020040
0505020033
0505030086

79 00

от 1 до 31 май 2018

за брой

4|

ГРАДИНА, МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

4 х 49.75 лв.

ГРАДИНА, МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

НОВО

Перфоратор
професионален

Оберфреза DAER1250

- SDS Plus захват		
- мощност: 790W		
- сила на удара: 2.7 J		
- режими на работа: 3
- куфар

299 90

арт.№ 0802030056

за брой

Винтоверт
акумулаторен

професионален

- 12V, 2x1,5Ah литиево-йонни
акумулаторни батерии
- 30/13 Nm въртящ момент,
макс.(тежък/лек)
- 10мм Auto-Lockбързозатягащ патронник
- 20+1 степени на въртящия момент
арт.№ 0802010127

Tример
електрически
ART23 Combitrim

- мощност: 400W		
- диаметър на кръга на косене
(корда): 230 мм.		
- регулиране по височина:
80-115см
- завъртаща се
на 90°режеща глава

99 90
за брой

арт.№ 0801070018

DAOS480

199

90

за брой

- мощност: 480 W 			
- диаметър на плота: 125 мм		
- регулиране на обороти:
4000-12000 мин.

59 90

арт.№ 0801040080

за брой

Помпа
центробежна

многостъпална за чиста вода

89 90
за брой

арт.№ 0801020004

- мощност: 1250 W
- диаметър на цангата: 6,8 мм
- обороти: 11500-34000/мин.
- плавен старт

Ексцентършлайф

Прободен трион
- мощност: 500 W
- дълбочина на рязане в дърво: 65 мм
- SDS на Bosch-за бърза смяна
на ножа без инструмент
- включваща се функция
издухване в зоната на среза
- куфар
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- мощност: 750 W			
- дебит: 3600 л/ч			
- воден стълб(макс.): 45м.		
- дълбочина на засмукване(макс.): 8м

114 90

арт.№ 0804010147

за брой

НОВО

Косачка
електрическа

Косачка
моторна

- мощност: 1200 W			
- обработваема ширина: 320 мм		
- обем на коша: 31 л
- височина на косене: 20-60 мм

- мощност: 1.6кW(2.14 к.с.)		
- обработваема ширина: 400 мм		
- обем на коша: 45 литра		
- височина на косене: 25-75 мм

арт.№ 0804020122

арт.№ 0804020128

DLM4000HP

ARM 3200

арт.№ 0804020010

89 00 169 00
за брой

за брой

4 х 85.00 лв.

339 99

за брой

Маркуч градински
Помпа потопяема
дълбочинна
винтова RD-WP34
- мощност: 750 W
- диаметър: 100 мм
- напор: 55 м
- размер на изхода: 1''
арт.№ 0804010139

99

90

за брой

Пръскачка
градинска
- 5л
- метално удължение		
		
арт.№ 0503020107

13

90

за брой

НОВО

ProLine Yellow 1/2""(13мм)
- 20 м
арт.№ 0503010119		

27,90 лв/бр.

- 50 м
арт.№ 0503010120

59,90 лв/бр.

ProLine Yellow 3/4""(19мм)
- 25 м
арт.№ 0503010121

49,90 лв/бр.

- 50 м
арт.№ 0503010122

99,90 лв/бр.

от 1 до 31 май 2018
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ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКА

само в Несебър, Приморско и Айтос!

4 х 69.75 лв.

Водоструйка

LED Телевизор 32133
- диагонал на екрана: 81 см
- готов за цифрова телевизия: 720p		
- цифров тунер за ефирна и кабелна телевизия
- USB възпроизвежда медия: h.264, xVid, mp3, jpg
арт.№ 0704010308

UniversalAquatak 130				

Водоструйка K 2 Basic

- мощност: 1700 W				
- макс. налягане: 130 bar			
- макс. дебит: 380 l/h				
- дюза 3 в 1				
- възможност за работа
с алтернативен водоизточник

- мощност: 1400 W		
- макс. налягане: 110 bar
- макс. дебит: 360 l/h		
- обработваема площ: 20 m2/h
- ротационна дюза
арт.№ 0804050022

арт.№ 0804050054

289 00
за брой

279 00

129 00

за брой

за брой

Ел.кана SP-1230-H

Прахосмукачка
с контейнер

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

Прахосмукачка WD4

BGS05A220

- 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.№ 0705080134

арт.№ 0705060122

18,90 лв/бр.

		
- нов иновативен HiSpin мотор
с ниска консумация на енергия
- метална телескопична тръба
- миещ се филтър PureAir за чист изходящ въздух
- дължина на кабела: 6 м
- клас на енергийна ефективност А

Ютия ZP-1050-BPC
- мощност: 2200W		
- плоча с керамично покритие
- защита от котлен камък
- завъртане на кабела на 360°

арт.№ 0705100008

арт.№ 0705080207

149 00

22,90 лв/бр.

189 00

за брой

за брой

Ел.котлон единичен SP-1445-ORS
- мощност: 2000W			
- корпус от неръждаема стомана
арт.№ 0705140177

23 90
за брой

Ел.котлон двоен SP-1445-ODS
- мощност: 2500W			
- корпус от неръждаема стомана
арт.№ 0705140178

29 90
за брой

Грил плоча
електрическа
FHG-2202MCI

- мощност: 2200W		
- незалепващо покритие
- терморегулатор
- грил и равна плоча
арт.№ 0705020153

45 00
за брой

само в Несебър, Приморско и Айтос!

Хладилник

Перална
машина

с горна камера
GN 263

EWSD 61252 W EU

- общ обем: 213 л		
- полезен обем:
хладилник: 171 л
фризерна камера: 42 л
- енергиен клас: А+		
- размери(в/ш/д):
1440x540x570

- капацитет на пране: 6 кг
- обороти на
центрофугиране: 1200
- цифров дисплей
- енергиен клас: А++		
- размери(в/ш/д):
850 x 600 x 420

арт.№ 0701010179

арт.№ 0701030154

4 х 77.25 лв.

4 х 107.25 лв.

309 00
за брой

429 00
за брой

Микровълнова фурна
CDMO-2091

- мощност: 700W		
- обем: 20 л
арт.№ 0701080097

99 00
за брой

ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ
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Автоматични
предпазители
Плафон PAI*

Аплик PAI*

- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 60W E27

- хром държач
- декоративно стъкло
- диаметър: �300
- мощност: 60W E27

арт.№ 0901030452

арт.№ 0901030454

6,79 лв/бр.

9,79 лв/бр.

- серия: Е61N+
10А, 16А, 20А, 25А, 32А

Настолна
лампа*
CLORAL

арт.№ 0905020044-048

- 1x E14 11W		

40А арт.№ 0905020049

арт.№ 0901040186

50А арт.№ 0905020050

13,99 лв/бр.

63А арт.№ 0905020051

*тези осветителни тела са съвместими с крушки от енергиен клас: A++, A+, A, B, C, D, E

Ключове
и контакти

Ключове и контакти

- серия: CANDELA
- цвят: бял
- ключ единичен, арт.№ 0904010568
- ключ двоен, арт.№ 0904010570
- ключ девиаторен, арт.№ 0904010572
- контакт единичен, арт.№ 0904010575
- контакт двоен, арт.№ 0904010577

- серия: SEDNA
- цвят: бял

2,49 лв/бр.
2,99 лв/бр.
2,99 лв/бр.
3,29 лв/бр.
3,99 лв/бр.

- ключ единичен, арт.№0904010323
- ключ двоен, арт.№0904010324
- ключ девиаторен, арт.№0904010325
- контакт единичен, арт.№0904010326
- контакт двоен, арт.№0904010327

Разклонители

модел X-TENDIA
- дължина на кабела 1.5м			
-					
цвят: бял
три гнезда 16А				
лв/бр.
арт.№ 0905050134
четири гнезда 16А				
лв/бр.
арт.№ 0905050137				
				
пет гнезда 16А				
лв/бр.
арт.№
0905050140
				
Електрически
шест гнезда 16А
бойлер
лв/бр.
арт.№ 0905050143
BiLight

6,49
7,69
9,69
10,59

Вентилатор
за баня
- цвят: бял
- мощност: 12 W
- размер: � 100
- дебит: 100 куб.м./час
арт.№ 0905030080

4,69 лв./бр.
5,59 лв./бр.
7,99 лв./бр.
9,49 лв./бр.

10 99

за брой

4 х 54.75 лв.

Електрически
бойлер
BiLight

Електрически
бойлер
BiLight

- модел:
GCHL 80/44/30 В12 TSR
- хоризонтален		
- обем: 80 л		
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 1422 kWh

- модел:
GCHL 50/35/20 В12 TSR
- хоризонтален		
- обем: 50 л		
- мощност: 2kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 1418 kWh

арт.№ 0702030128

арт.№ 0702030126

218 99 196 99
за брой

6,59 лв/бр.
7,69 лв/бр.
7,49 лв/бр.
6,49 лв/бр.
8,49 лв/бр.

за брой

- модел: GCV 80/44/30 В11 TSR
- вертикален
- обем: 80 литра
- мощност: 3kW
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 2762 kWh
арт.№ 0702030121

218 99
за брой

Електрически
бойлер
BiLight

- 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

от 1 до 31 май 2018

за брой
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ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛ. МАТЕРИАЛИ

Градински фенери*
BELIGHT

НОВО

- цвят: златна патина			
- мощност: 60W E27			
- степен на защита: IP 44		
- цветно стъкло
нагоре, надолу, висящ		
арт.№ 0902010206 - 208

31 99

за брой

- по поръчка стоящ:

31,99 лв/бр.
47,99 лв/бр.
h 98 см
h 200 см 153,99 лв/бр.

Градински фенери NOA *

арт.№ 0902010209 - 211

арт.№ 0902010063 - 65

h 43 см

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

11 69

за брой

Серия спотове*MARS

- цвят: хром мат
- мощност: 40 W Е14

Осветителни тела*

		
единица
		
двойка

серия SANNA

- мощност: 60W 1хE14		
- размери: �240
- бял/хром
арт.№ 0901020297
- черно/мед
арт.№ 0901020298

тройка
четворка

63,99 лв/бр.

12,99 лв/бр.
28,99 лв/бр.
45,99 лв/бр.
53,99 лв/бр.

арт.№ 0901050221 - 224
*тези осветителни тела са съвместими с крушки от енергиен клас: A++, A+, A, B, C, D, E

Плафониера
ЕLLIS LED

Плафониера

- живот: 25000 часа
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас А+
- IP65
- кръг

13,99 лв/бр.
19,99 лв/бр.
25,99 лв/бр.

8W
12W

18W
арт.№ 0901030714-716

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

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

13,99 лв/бр.
18,99 лв/бр.

арт.№ 0901030564-565

Съдържа светодиоден източник А+, който не се подменя

CERAMIC LED 3,5W GLOBE,
CANDLE, FLAME

- живот: 30 000 часа			
- неутрална дневна светлина 4000К
- индекс на защита: IP44		
- мощност: 15W
арт.№ 0901030732

38,79

лв/бр.

- живот: 18 000 часа			
- топло бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К
- енергиен клас: А+
12W E27 3000K, 4000K		
		
арт.№ 0906040162-163

3,29 лв/бр.

- живот: 15 000 часа		
- топло бяла светлина 2700К
- мощност: 5.5W-50W
- цокъл: GU10
- димируема
- енергиен клас А+
арт.№ 0906040176

5,79 лв/бр.

Светодиодни
луни TOP LED

Светодиодни
лампи
Аплик за баня *

Светодиодна
лампа PHILIPS

Светодиодни
лампи

- живот: 30 000 часа
- топло бяла светлина: 3000К
- неутрална дневна светлина: 4500К
- енергиен клас А+
- E27, E14		
лв/бр.

1,99

*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя арт.№ 0906040051-057

- цвят: бял, сив
- живот: 35000 часа
- за вграждане
- топло бяла светлина: 3000К		
- неутрална дневна светлина: 4000К
- 6W IP44
арт.№ 0901070111-112
0901070113-114

9,99 лв/бр.

*Съдържа светодиоден източник А+,който не се подменя
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ДЕКОРАЦИЯ

НОВО

Дървен корниз
- цвят: кафяв, св. кафяв, череша, бук
- размери: 1.20, 1.60, 2.0, 2.50, 3.00 м

Цени от:

14

ЩОРИ

89

за брой

в Бургас, Несебър и Приморско!

НОВО

> нова клик система		
> изящни декоративни тъкани
> поставяне без сглобяване
> стандартни размери за всеки прозорец

супер цена

супер цена

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

ПВЦ ламперия АТЛАС
- произход: Турция
- размери: 0,8 см х 25 см х 270 см; 0,675кв.м./лист
- опаковка: 4бр.
арт.№ 1006020138

Декоративни плочи
за таван EPS

арт.№ 1006040015 - 17

8,39 лв/лист

3

подходяща за декорация на стени
и тавани в мокри помещения

99
пакет

Разнообразие от визии

175
kg

Картини с MDF рамка
- размери: 40 х 40 см		
40 х 77 см		
56 х 56 см

16,99 лв/бр.
25,99 лв/бр.
29,99 лв/бр.

Стелаж
метален
- сглобяем: 4 рафта
- размери: 180 х 90 х 40 см
- товароносимост: 175кг на рафт
- полици от ПДЧ
- безвинтов монтаж
- поцинкован
арт.№ 0302120019

Алуминиева стълба

34 00
за брой

- 3 стъпала
- макс. височина
на работа - 2,5м
арт.№ 1107020020

34 99

от 1 до 31 май 2018

за брой
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ДЕКОРАЦИЯ

подарък

Вододисперсионни
бои и лакове

безплатно тониране

- екологични
- внос - Чехия
- различни цветове

Латекс със сребърни йони
- интериорна боя за стени
с противобактериално
и противогъбично действие
- разход: 14-16 кв.м./л
- цвят: бял
- опаковка: 4 л
арт.№ 0203010075

23,99

лв/бр.

- опаковка: 15 л
арт.№ 0203010085

80,49

лв/бр.

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

Фасаген Ултра
- екстериорна боя за възстановяване,
защита и декорация на фасади
- разход: 12-14 кв.м./л
- цвят: бял
- опаковка: 15л

с подарък к-кт вана,
валяк и четка

79,99

лв/бр.

37,99
с подарък к-кт вана,
валяк и четка
62,99

лв/бр.

арт.№ 0204010059, 0204010060

Мазилка
силиконова К15

Леко Интерин

			
- прилага се като краен слой при
термоизолационни системи,
бетонни стени, повърхности
покрити с дисперсионни бои
- структура - драскана
- едрина на зърното - 1,5 мм
- висока пропускливост на водни пари
- устойчива на неблагоприятни атмосферни условия, хидрофобна със
защитен филм срещу водолюбиви организми, гъбички и мухъл
- разход: 2,5 - 2,8 кг/кв.м.
- опаковка: 25 кг
- цвят: бял
- възможност за тониране на машина
лв/бр.
арт.№ 0204030089

84,00

14 цвята

16 RAL
цвята

Алкидна боя

Екстра
алкидна боя

Протекта 3в1
				
- нанася се директно
върху ръжда
- за есктериорна и
интериорна употреба
- разход:
80-120 мл/кв.м. за слой		
за брой
- опаковка: 0,500 л

8 39

- цвят: бял
- отлична покривност и белота
- добра разливност, равномерен филм
- разход: 12-14 кв.м./л за един слой
- може да се тонира в светли тонове с
Хамелекон тониращи бои и пасти
- опаковка: 8,5 л
- опаковка: 15 л

с подарък валяк

лв/бр.

арт.№ 0203010079, 0203010022

- дълготрайно устойчиво
покритие за дърво и метал
- 750 мл		
- разход: 100-150 мл/кв.м.

12 цвята
Лазурен Лак

5 49
за брой

- за защита и декорация
на предмети от дърво,
експлоатирани на открито
и в закрити помещения
- 750 мл
- разход: 80 - 100 мл/кв.м.
арт.№ 0202010107-118

5 99

за брой
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Маска
против прах
Универсален
грунд за стени
Xpert

Импрегнатор
за дърво Aquis

- за основа на вътрешни
и външни стени
- преди нанасяне на бои
- разход: 100-150 мл/кв.м.
- опаковка:

- за импрегниране и грундиране
на дървени повърхности преди
нанасяне на финишен слой лак или боя
- разход: 80-100 мл/кв.м.
- опаковка:

5 кг
25 кг

12,49
59,99

лв/бр.

0.750 л

лв/бр.

3.50 л

арт.№ 0205010023-024

4,29
17,29

Гащеризон

лв/бр.

арт.№ 0808010094,
095, 105

Лепило
универсално 50А

8,39лв/бр.
8,29лв/бр.

2,49

лв/бр.

		
- за лепене на полистиренови
орнаменти, фризове и др.
към различни видове
повърхности - дърво,
камък, тухла, мазилка, ПДЧ
- цвят: светло жълт
1кг

арт.№ 1106020263

5кг

4,09 лв/бр.

арт.№ 1106010202 - 204

лв/бр.

Полистиреново
лепило 28A

- за лепене на розетки,
декоративни панели от
полистирен и полиуретан
- лепи върху порьозни и
непорьозни повърхности
- може да се боядисва
- цвят: бял		
- опаковка: 300 мл

- за вътрешна и
външна употреба
- опаковка: 280 мл
- цвят:

1,19

- цвят: бял
- различни размери
- за еднократна употреба
- материал: нетъкан текстил
- защита срещу прах, пръски вода
и агресивни течности

арт.№0205020006- 0205020007

Fusion

бял, сив

арт.№ 0808010072

лв/бр.

Неутрален
силикон

прозрачен

- клас FFP1 		
- формована без клапа

4,49 лв/бр.
15,49 лв/бр.

арт.№ 1106020237 - 238

Килими

- различни цветове			
- висока плътност и устойчивост
при експлоатация
- лесни за почистване, антистатични
- размери:
140 х 200 см
арт.№ 1004010173, 1004010168, 1004010346,
1004010344, 1004010457, 1004010169,
1004010347

75,90лв/бр.

Входна изтривалка внос Белгия
- гума
- размер:

160 х 230 см		
арт.№ 1004010174, 1004010175, 1004010176,
1004010695, 1004010694

99,90лв/бр.

7

мм

4,89лв/бр.
100 х 150 см 42,99лв/бр.
40 х 60 см

арт.№ 1004030043 - 044

Ламиниран под

Ламиниран под

- произход: Полша
- клас: АС3/31
- декор: Сибирски Ясен, Дъб Бърбън
- опаковка: пакет - 2.397 кв.м.
- размер на ламела: 1380 х 193 х 7мм
- серия Family Line
за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони

- произход: Полша
- декор: Сив Дъб, Светла Кимба
- опаковка: пакет - 2.131 кв.м.
- размер на ламела: 1380 х 193 х 8 мм
- серия Strong Line/ Old Style
- за натоварени
жилищни помещения и
за умерено натоварени
обществени зони

арт.№ 1005010142-143

арт.№ 1005010146-151

10 39
кв.м.

8

мм

11,99 лв./кв.м.
клас: АС4/32 13,49 лв./кв.м.
клас: АС3/31

от 1 до 31 май 2018
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ДОМАКИНЯ

НОВО

Сервиз за хранене
BULLA

- 18 части
- материал: стъкло		
- чиния десерт: 6 бр.		
- чиния основна: 6 бр.		
- чиния дълбока: 6 бр.

Сервиз за хранене Евридей

аркопал
- чиния основна 24 см - 1 бр.
- чиния дълбока 22 см - 1 бр.
- чиния десерт 19 см - 1 бр.
- купа за салата 24 см - 1 бр.

1,79 лв.
1,79 лв.
1,59 лв.
4,99 лв.

арт.№ 0602020297-0602020299, 0602081258

арт.№ 0602060308

Комплект
ножове
- 7 части
- неръждаема стомана
- дървена поставка
- дължина на остриетата:
20.3см, 14см, 12.7см и 9см

72 99
к-кт

арт.№ 0603040059

8

99
к-кт

Мивка
алпака				
- собствен внос Турция
- с отцедник
- външни размери: 50 х 80 см
- дълбочина на коритото: 18 см
- комплект със сифон
- с ляв и десен отвор

Комплект тенджери 6 части
� 14 см, 1 л + капак
� 16 см, 1.8 л + капак
� 18 см, 2.3 л + капак

76 99
к-кт

арт.№ 0602030194

арт.№ 0601010076, 0601010080

66 99

за брой

само в Несебър и Приморско!

НОВО
Оливерник
- хромирана
метална стойка
- 250/110 мл
- 4 части
арт.№ 0602110015

14 79

за брой

Комплект
прибори
- 24 части
- материал: инокс 18/10
- дебелина: 2 мм
- за всекидневна употреба
- подходящи за съдомиялна
арт.№ 0603040077

36 99

за брой

Чаша за вода 420 мл

арт.№ 0602010869

Чаша за вода 300 мл арт.№ 0602010870
Чаша за уиски 220 мл арт.№ 0602010871
Чаша за ракия 140 мл арт.№ 0602010872
Чаша за ликьор 30 мл арт.№ 0602010873

0,99 лв/бр.
0,79 лв/бр.
0,79 лв/бр.
0,58 лв/бр.
0,39 лв/бр.

ДОМАКИНЯ

За хотелa и ресторантa
само в Несебър и Приморско!

Работно облекло
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Дамска туника
с паднал ръкав
и панталон
- състав: 35% памук
65% полиестер
- размер: №42 - №56
- туника: цвят бордо райе

Туника и панталон
за готвачи

20 89

за брой

- състав: 35% памук,
65% полиестер
- туника:
цвят: бял с черни гарнитури
- панталон: черен
- размер: от №44 до №56

- панталон 3/4: цвят бордо

11 99

за брой

панталон

14 69

за брой

Дамско и
мъжко сабо

Туника

- сая: естествена кожа,
покрита с полиуретан
- стелка: естествена кожа
- ходило: полиуретан

21 89

за брой

арт.№ 0808020001-012

*снимките са илюстративни

- размер: №35-№41

18 39

- размер: №42-№46

20 49

чифт

чифт

*до изчерпване на количествата

Хавлиени кърпи
- 100% памук, 500 г/кв.м.
- цвят: бял
- размер: 30 х 50 см

1,09 лв/бр.

Спално бельо
състав:50%памук 50%полиестер		
цвят: бял
					
- чаршаф: 150 х 210 см - 1 бр.			
лв/бр.
- чаршаф: 210 х 240 см - 1 бр.			
лв/бр.
- плик: 150 х 210 см - 1 бр.			
лв/бр.
- плик: 200 х 210 см - 1 бр.			
лв/бр.
- калъфки: 50 х 70 см - 2 бр. комплект
лв/бр.

5,79
9,20
11,49
15,19
4,29

Сушилник
за дрехи
- стоманени тръби
- вертикален
- 10 м
арт.№ 0606030021

9 99

за брой

50 х 90 см

3,69 лв/бр.
70 х 140 см

7,99 лв/бр.

Подочистачка
с дръжка

Дъска
за гладене

- 108 см

- размери: 105 х 30см
- регулиране на височината: 60-90см
- здрава метална конструкция		
- поставка за ютия			
- лесно сваляне на калъфката
арт.№ 0606020035

арт.№ 0605030003

18 99

за брой

8 99

за брой

от 1 до 31 май 2018
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ДОМАКИНЯ и ТЕКСТИЛ

Раз н о о б раозти е д е с е н и

Шалте за легло			
- с две лица
- пълнеж: 80 г силиконизирани
полиестерни влакна
- цвят: т.лилав/св. лилав,
кафяво/бежово
- размери:
		
160 х 220 см

		
- ранфорс 100%
памук-щампа
4 части

24,99 лв/бр.
		

- чаршаф: 220 х 240 см - 1 бр.
- плик: 200 х 220 см - 1 бр.
- калъфки: 55 х 80 см - 2 бр.

200 х 220 см

31,99 лв/бр.

арт.№ 0604070451 - 454

*снимката е илюстративна

Хавлиени кърпи

супер цена

50 х 85 см

3,69 лв/бр.

4,99 лв/бр.

70 х 140 см

7,99 лв/бр.

70 х 130 см

10,99 лв/бр.

арт.№ 0604010555 - 556

- бял микрофибър капитониран		
- ластици в четирите края		
- размери:
100 х 200 см
арт.№ 0604050982		
				
144 х 200 см
арт.№ 0604050983		
				
164 х 200 см
арт.№ 0604050984		
				
180 х 200 см
арт.№ 0604050985

к-кт

			
- 450г/кв.м. 100% памук
- цвят: циклама, екрю,
графит, т. синьо, бежово
- размери:

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

		

47 99
Хавлиени кърпи

50 х 90 см

Протектор за матрак

Спално бельо*		

Одеяло Полар

11,59 лв/бр.
15,59 лв/бр.
16,59 лв/бр.
17,59 лв/бр.

- размер: 130 х 160 см		
- цвят: синьо, бежово,
зелено, оранжево		
лилаво, жълто, тюркоаз

6 99

за брой

Възглавница 		

Възглавница Memory Classic

- силиконов пълнеж		
- лицев плат: микрофибър
- размер: 50 х 70 см		
- тегло: 650 г

- размер: 60 х 40 х 11 см
- memory пяна Visco
- калъф от висококачествен текстил
арт.№ 0604030150

арт.№ 0604030139

4

99

за брой

45,99 лв/бр.

БАНЯ
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НОВО

ППР тръби
и фитинги

- бутон
арт.№ 0104030071

WC
система за вграждане

- комплект с бутон
- цвят: инокс
- рамков модул за вграждане в
гипсокартонови конструкции			
- позволява закрепване и пред носеща стена
- обем: 6л
арт.№ 0104020021

229,99 лв/к-кт

композитни кухненски мивки в богата гама от 79 цвята
Мивка* President

Седалка за
тоалетна чиния

- размер: 55 см
- цвят: бял

- дуропласт
- капак със
забавено падане

арт.№ 0103010247

33 99

за брой

Полуконзола President

арт.№ 0103050123

- цвят: бял

32 99

за брой

арт.№ 0103010248

за брой

23 69

*смесителят не е включен в цената

Моноблок

			
- комплект: тоалетна чиния
със задно оттичане
казанче с механизъм
тоалетна седалка		
- цвят: бял

Моноблок

Моноблок

- комплект: тоалетна чиния
със задно оттичане,
казанче с механизъм,
тоалетна седалка
- цвят: бял

- комплект: тоалетна чиния
с хоризонтално оттичане,
казанче с механизъм,
тоалетна седалка
- цвят: бял

арт.№ 0103030128

арт.№ 0103030156

Senator

арт.№ 0103030117

Arcoline

супер цена

69 99

за брой

94 99

за брой

149 99

за брой

от 1 до 31 май 2018
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БАНЯ

НОВО

ЕМА
Месингови смесители
*40мм керамичен
затварящ механизъм

само в Бургас,
Несебър и Приморско!

*за вана и душ
*с аксесоари
арт. №
0102010578

Огледало за баня
-TOUCH SCREEN
-LED осветление
-размер: 50*70см
арт. № 0101030172

64 80

за брой

99 99

за брой

Аксесоари за баня
6 части
арт. №
0106011256

*за умивалник ВИСОК
арт. №
0102010579

46 90

28 99

к-кт

НОВО

за брой

NEW TECHNOLOGY
Арматура, фиксираща
капака на казанчето

soft close

PVC
шкаф за баня
-панти със “soft close”
механизъм
-бял умивалник порцелан
-размер: 50*40*55см
-цвят: бял
арт. № 0101010377

179 99

за брой

водоустойчив материал - PVC

Мебели
за баня
Теди

		
- цвят: бял
- лява/ дясна колонка		

Телескопично
тръбно окачване
ЛУЧИЯ
Стационарен душ
Подвижен душ
Шлаух
Сапунерка
Месингов смесител
с държач и
бидетна слушалка
арт. №
0102030149

лесен монтаж / демонтаж

115 00

за брой

Порцеланов
WC комплект
ДИВА
-задно оттичане
-тоалетна седалка
със soft close система
-размер: 64*35*84см
-цвят: бял
арт. № 0103030158

239 99

за брой

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

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

1
2

арт.№ 0101010221

135 99

за брой

Огледало за баня
Шкаф с мивка

Етажерка ъглова

- размери:
55 х 44,5 х 85 см

- PVC
- размери: 20 х 50 х 20 см
- различни цветове

арт.№ 0101010222

арт.№ 0101010452 - 456

- включени планки за монтаж
- възможност за хоризонтално
и вертикално окачване
- размери: 40 х 50 см
арт.№ 0101030133-134
1 *огледало с два канта
- до изчерпване на количествата

2 *огледало с един кант

165 99

за брой

12 99

за брой

11 59

за брой

БАНЯ
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НОВО

Ръчен душ
- 1 функция
- различни цветове
арт.№ 0102040365-370

5

49

за брой

Ръчен душ

Turbo

Тръбно
окачване

- произход: Турция
- 100 мм
- 3 функции

- със сапунерка
Standard

- стационарен и
подвижен душ,
шлаух Omega

арт.№ 0102040316

арт.№ 0102030111

арт.№ 0102030109

Тръбно окачване

произход: Турция

произход: Турция

6,99 лв/бр.

49,99 лв/к-кт

5 49

за брой

Параван за баня
- подвижен
- профил хром
- прозрачно стъкло - 6мм
- размер: 70 х 200 см

119 99

за брой

арт.№ 0105030316

Смесители

Calista
- хром, керамична глава � 35 мм

- за кухня, стоящ
арт.№ 0102020132

74 99

за брой

Кош за
тоалетна
-5л
- хром
арт.№ 0106030069

9

99

за брой

- за вана/душ, стенен
арт.№ 0102010422

82 69
за брой

- за умивалник, стоящ
арт.№ 0102010424

81 99

за брой

НОВО

Постелка за баня		
- с вендузи
- размер:
74 х 42 см арт.№ 1004060223-225

14,49лв/бр.

53 х 53 см

арт.№ 1004060226-228

12,49лв/бр.

от 1 до 31 май 2018
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ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА

НОВО

Фаянс

Фаянс

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 25х50
- цвят: св. сив, сив

- първо качество
- размер: 20 х 50 см
- цвят: бял, св. лилав,
св. зелен, св. кафяв,
черен

арт.№ 1002010321-322

арт.№ 1001010326-327
1001010331,334
1001010388

Теракот
- първо качество
- размер: 40х40
- цвят: сив

Теракот
- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: св. лилав,
св. зелен, св. кафяв,
черен

арт.№ 1002020277

12 49
кв.м.

арт.№ 1001020134-136,
1001020156

16 39
кв.м.

Гранитогрес
- първо качество
- размер: 30,7 х 60,7 см
- цвят: кафяв

18

Гранитогрес

99

- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: бежов, кафяв,
бежов с орнаменти,
кафяв с орнаменти

кв.м.

арт.№ 1002030398

17 29
кв.м.

30 см

30,7 см

арт.№ 1002030485-488

60,7 см

Облицовъчен камък - екстериорен

13

Облицовъчен камък - екстериорен

99

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

кв.м.

арт.№ 1002030462,464

30 см

30 см

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 x 60 см
- цвят: кафяво-бежов
арт.№1002030482

60 см

60 см

60 см

16 99
кв.м.

ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА

само в

НОВО

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

супер цена

Фаянс
- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: св. бежов,
т. кафяв

арт.№ 1001010360 - 361
1001010466 - 467

9

39

арт.№ 1001010247-248

19 49

кв.м.

кв.м.

Теракот

Гранитогрес

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

- първо качество
- размер: 33 х 33см
- цвят: т. кафяв мат

арт.№ 1001020150
1001020174

8
Гранитогрес

11

- първо качество
- размер: 33,3 х 33,3 см
- цвят: керемида
- ефект: имитация на камък

| 19

арт.№ 1001030204

16 99

59

кв.м.

кв.м.

Гранитогрес

49

супер цена

- произход: Турция
- първо качество
- размер: 45 x 45 см
- цвят: бежов

кв.м.

арт.№ 1001030140, 141, 1001030192

11 49
кв.м.

45 см

33,3 см

арт.№ 1002030490

33,3 см

12

29

- първо качество
- размер: 42 x 42 см
- цвят: светло бежов

кв.м.

арт.№ 1002020275

42 см

45 см

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

Теракот

45 см

НОВО

10

99

Теракот

- произход: Полша
- първо качество
- размер: 33,3 x 33,3 см
- цвят: бежов

супер цена

арт.№ 1002020260

кв.м.

9

33,3 см

Теракот

45 см

42 см

33,3 см
от 1 до 31 май 2018

95
кв.м.

20 | СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

при закупуване на 5 торби
лепило за плочки получавате

подарък

тениска

weber C700

weber.col Стандарт
- за полагане на порьозни
керамични, теракотни и
фаянсови плочки		
- за интериорна и
екстериорна употреба
- клас С1
- разход: около 5кг/кв.м.
- цвят: сив
- опаковка: 25кг

- бяла суха смес за заравняване
и заглаждане на бетонови
повърхности,циментови,
варо-циментови и гипсови
мазилки и гипскартон
- образува гладка и здрава
повърхност
- разход: около 1.1кг/м2
за слой от 1мм
- опаковка: 20кг
- цвят: бял

арт.№ 1101010017

арт.№ 1101030046

*промоцията важи до изчерпване на наличните тениски

5,49 лв/бр.

9,39 лв/бр.

Хидроизолационна смес GT-11

Лепило

шпакловъчна смес
за топлоизолация
ПроКонтакт

- за интериорна и екстериорна употреба
- за хидроизолиране на бани, балкони,
основи на сгради, плоски покриви
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход:1,5 - 3кг/кв.м. според основата		
арт.№ 1102060027
1102060026

- смес за лепене
и шпакловане
на топлоизолационни
плочи от EPS, XPS
и минерална вата
- разход:
за лепене - 4.5-5.5кг/кв.м.
за шпакловане - 3-4кг/кв.м.
- опаковка: 25кг
арт.№ 1101020027

Гипсова шпакловка

Лепило
за плочки

67,49лв/бр.
5 кг 16,79лв/бр.

25 кг

11,99лв/бр.

Уплътнителна
лента за хидроизолация
- полага се в хидроизолационния
слой при оформяне на ъгли в мокри
помещения, бани, тераси
- дължина: 10 м
			
арт.№ 1106050016
лв/бр.
*продажба само на ролка

13,99

4 х 99.75 лв.

Бетонобъркачка DACM140H

Гипсокартонена плоскост
- размер: 1200 х 2000 мм
- стандартна: 12,5 мм
арт.№ 1105010013

2 49
кв.м.

- мощност: 550W
- обем: 140 литра
- чугунен венец
арт.№ 0803030034

399 00

за брой

1.05.2018 - 31.05.2018

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

MASTERHAUS Приморско:
пон. - съб. : 8.30-19.45 ч. ;
нед.: 9.00-20.00 ч ;
тел.: 0550 / 33 901
MASTERHAUS Айтос:
пон. - съб. : 8.00-20.00 ч. ;
нед.: 9.00-20.00 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 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

