Създаваме заедно
от 1 до 30 юни 2018

ВОДОСТРУЙКА

EasyAquatak 110

- мощност 1300 W
- макс. налягане: 110 bar
- макс. дебит: 330 л/ч
- ротационна дюза
- възможност за работа
с алтернативен водоизточник
арт.№ 0804050055

ИНТЕРИОРНА БОЯ

Innenfarbe 100

169 00
за брой

- за стени и тавани
- цвят: бял - матова
- разход: 130 мл/кв.м. за един слой
- опаковка: 15 л
арт.№ 0203010068

34 99
за брой

КОМПЛЕКТ ЗА БАНЯ
			
			

ОГЛЕДАЛО

- размери: 40 х 50 см
			

ШКАФ С МИВКА

- водоустойчив материал - PVC
- цвят: бял			
- размери: 50 х 41 х 85 см
арт.№ 0101010473

107 99
к-кт

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

* Отстъпката не се прилага върху стоки в промоция или на специална цена
и не може да бъде комбинирана с карта "Лоялен клиент".
** С настоящия талон може да бъде закупена стока в количества,
обичайни за едно домакинство.
*** Талонът е валиден в периода: 01.06- 30.06.2018г. и важи за покупка от
физическите магазини.

национален номер

0700 10 321
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ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА
Фаянс

Фаянс

НОВО

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 30 х 60 см
- цвят: св.бежов, кафяв

- размер: 25 x 50см
- цвят: крем, бежов
арт.№ 1001010461
1001010489		
		

арт.№ 1002010249

17,99 лв/кв.м.

Гранитогрес

- размер: 30 х 60 см
- цвят: тъмна маслина

- размер: 33 x 33см
- цвят: бежов

арт.№ 1002010250

18,99 лв/кв.м.

арт.№ 1001030412

16 29

Теракот

- размер: 40 х 40 см
- цвят: св.бежов
арт.№ 1002020219

кв.м.

Декор

15,99 лв/кв.м.

- размер: 25 x 50 см
- Ромб
арт.№ 1001040478

7,99 лв/бр.

Фаянс

Фаянс

- първо качество
- размер: 25 х 50 см
- цвят: сив

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

арт.№ 1001010441

17

15,99

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

99
кв.м.

Гранитогрес

15,99 лв/кв.м.

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

Гранитогрес

арт.№ 1001030399

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

15 49
кв.м.

15,49 лв/кв.м.

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

Декор Роза

15

99
кв.м.

- размер: 20 х 50см
- цвят: бежов, розов

99
19
арт.№ 1001040429, 430
кв.м.

Гранитогрес

Фриз Роза

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

- размер: 6 х 50см
- цвят: бежов, розов

арт.№ 1001030375-376

15 99
кв.м.

арт.№ 1001040431, 432

3 79
брой

ПОДОВА и СТЕННА КЕРАМИКА
Гранитогрес

15 69

НОВО супер цена

кв.м.

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

|3

Гранитогрес

арт.№ 1001030379

45 см

- първо качество
- произход: Турция
- размер: 45 х 45 см
- ефект: имитация
на речен камък
арт.№ 1002030493

12 99

45 см

8

Теракот
- първо качество
- размер: 30 х 30 см
- цвят: бежов

кв.м.

29
кв.м.

30 см

арт.№ 1001020184

30 см

Гранитогрес

Гранитогрес

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

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

17 99
кв.м.

арт.№ 1001030420 - 421

12 99
кв.м.

Облицовъчен камък - екстериорен
- произход: Турция
- първо качество
- размер: 30 х 60 см
- цвят: сив, бял, червеникаво-кафяв
- ефект: имитация на зид
арт.№ 1002030460-461, 1002030469

16 99

от 1 до 30 юни 2018

кв.м.

СТРОИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
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при покупка над 2 торби
получавате
рък

пода

Гипсова
шпакловка

CT126

кофа

*

- за шпакловане, изравняване и
изглаждане на стени и
тавани на закрито
- дебелина на слоя от 2 до 10 мм		
- разход:
приблизително 1,2 кг/кв.м./мм

Алуминиево скеле

арт.№ 1101030004

20
kg

*важи до изчерпване на количествата

Фугираща смес

Baumacol Premium Fuge
- за фуги с дебелина от 1 до 8мм
- нереагираща с хранителни продукти
- водо и мразоустойчива		
- клас - SG2 WA съгл. EN 13888		
- еластична			
- интериорна и екстериорна употреба
- опаковки: 2 кг и 5 кг

- височина на скелето: 2м		
- максимална работна височина: 3м
- размер на платформата: 1.56 х 0.68м
- товароносимост: 150кг
		
арт.№ 1107050023

289,00

Лепило
за плочки
Baumacol Basic

Лепило
за плочки
Baumacol Flex Uni

- за полагане на фаянсови
и теракотни плочи
- водо и мразоустойчиво
- клас: С1		

- за лепене на фаянс, теракот,
гранитогрес, естествен камък
- интериорна и екстериорна употреба
- еластично, водо и мразоустойчиво
- клас: С2Т S1
		
арт.№ 1101010037

арт.№ 1101010035

5 19
за брой

*отстъпка на всички налични опаковки и цветове

5

лв/бр.

13 19

за брой

25

kg

kg

Хидроизолационна
смес D-protect

Уплътнителна лента за
хидроизолация*

- за интериорна и екстериорна употреба за
хидроизолиране на бани, кухни, мокри
помещения и балкони
- за хоризонтални и вертикални повърхности
- разход: 1.25кг/м2 при слой 0.5мм

- полага се в хидроизолационния слой
при оформяне на ъгли
в мокри помещения, бани, тераси
- дължина: 10м

арт.№ 1102060063

4 х 72.25 лв.

27

99

за брой

арт.№ 1106050018

31 99

за брой

*продажба само на ролка

Лепило
за плочки
weber.col Профи
- за полагане на фаянс, теракот, гранитогрес,
естествен камък, стъклокерамика
- интериорна и екстериорна употреба
- за стени и подове
- клас С1Т
арт.№ 1101010019

8 49

за брой

ПОДОВИ НАСТИЛКИ
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Ламиниран под

Ламиниран под

- произход: Полша
- декор: Дъб Розбърг			
- натоварени обществени зони
- серия: SUBLIME CLASSIC		
- размер на ламела: 1285х192х10мм
- клас: АС4/32
- опаковка: 1,73 кв.м./пакет		
- продажба на кв.м.

- произход: Полша
- декори: Изсветлен дъб, Дъб Шайер,
К 060 Алабастър
- натоварени обществени зони		
- размер на ламела: 1285х192х12мм
- клас АС5/33
- опаковка: 1,48 кв.м./пакет		
- продажба на кв.м.

а
к
в
я
о за

п

арт.№ 1005010073

арт.№ 1005010116
1005010170
1005010195

10

12

мм

17

49
кв.м.

мм

23

49
кв.м.

Ламиниран под

Ламиниран под

- произход: Полша
- декори: Дъб Хайланд,
Дъб Сан Диего, Дъб Елегант
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо натоварени
обществени зони
- серия SOLID FLOOR			
- размер на ламела: 1285 х 192 х 8мм
- клас: АС3/31
- опаковка: 2,22 кв.м./пакет		
- продажба на кв.м.

- произход: Полша
- декор: Дъб Набразден		
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- серия CASTELLO CLASSIC		
- размер на ламела: 1285х192х8мм
- клас: АС4/32
- опаковка: 2,22 кв.м./пакет		
- продажба на кв.м.

арт.№ 1005010015
1005010020
1005010075

11

арт.№ 1005010063

8

мм

49

кв.м.

8

12

мм

99
кв.м.

Ламиниран под

Ламиниран под

- произход: Полша
- декор: Дъб Кънтри, Дъб Сътер
- серия: Top Lock
- за ненатоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- размер на ламела: 1380х193х6 мм
- клас 31/АС3
- опаковка: пакет - 2,93 кв.м.
- продажба на кв.м.

- произход: Полша
- декор: Индийска
пътечка, Дъб Грийнланд
- за натоварени жилищни
помещения и за слабо
натоварени обществени зони
- серия KRONOFIX CLASSIC		
- размер на ламела: 1285х192х7мм
- клас АС3/31
- опаковка : 2,47 кв.м./пакет
- продажба на кв.м.

арт.№ 1005010171
1005010145

арт.№ 1005010006
1005010139

7

6

8

мм

49
кв.м.

9
от 1 до 30 юни 2018

мм

99
кв.м.
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БАНЯ
Мивка

Мивка

- цвят: бял
- размер: 55 см

- цвят: бял
- размер: 50 см

арт.№ 0103010142

арт.№ 0103010065

22 49

32 49

за брой

само в Бургас,
Несебър и Айтос! Керамичен

моноблок

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

за брой

Керамичен
моноблок

Керамичен
моноблок

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

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

арт.№ 0103030157

арт.№ 0103030155

арт.№ 0103030106
0103030098

* С ФУНКЦИЯ БИДЕ

* БЕЗ ФУНКЦИЯ БИДЕ

154 99 133 99
к-кт

к-кт

102 99

77 99

к-кт

к-кт

НОВО

Постелка
- размер: 60 х 40 см
- полиестер
- с гумирана основа
- различни цветове
арт.№ 1004060264-1004060269

Аксесоари за баня

8

79

за брой

Постелка за баня
- гумирана
- нехлъзгащо покритие
- размер: 65 х 40 см
- различни десени

2 39
за брой

-6 части
- стъкло/хром
арт.№ 0106011247

23 99
к-кт

БАНЯ
Смесители

|7

НОВО

Octus
		
- хром
- керамична глава � 35мм

Смесител Logis
- за вана/душ
арт.№ 0102010564

157

Тръбно
окачване

99

- със сапунерка
- хром

за брой

арт.№ 0102030112

9

99

- за умивалник, стоящ
арт.№ 0102010588

81 99

за брой

за брой

Душ система
Тръбно окачване

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

Crometta 85 Vario/Unica
- ръчен душ, шлаух
- 650мм

Смесител Logis

арт.№ 0102030144

- за умивалник
- стоящ

79 99

за брой

- за кухня, стоящ
арт.№ 0102020110

18

арт.№ 0102010563

арт.№ 0102010589

111 99

- месинг, керамична глава � 35 мм

99

- за умивалник, стоящ
арт.№ 0102010331

119 99

за брой

Смесители

за брой

- за вана/душ

арт.№ 0102030138

81 99

за брой

18

99

за брой

за брой

- за вана/душ, стенен
- шлаух и ръчен душ
арт.№ 0102010333

29 99

за брой

НОВО
Комплект
за баня
- произход: Турция
- ръчен душ, държач
и шлаух Phantom
арт.№ 0102030116

8 99
за брой

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

4 69
за брой

Четка за
тоалетна
- хром
арт.№ 0106030141

4 99
за брой

Кош
с четка
- цвят: беж
арт.№ 0106030302
от 1 до 30 юни 2018

17 99
к-кт
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БАНЯ

НОВО

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

само в Бургас,
Несебър и Приморско!

- водоустойчив материал - PVC
- панти с "soft close"механизъм
- цвят: бял

в Айтос - по поръчка!

Мебели за баня
Шкаф с
огледало

- размери: 55 х 17 х 75 см

		
- LED осветление
- панти със „soft close“механизъм
- размери: 70 х 13 х 55 см
- цвят: бял

арт.№ 0101010534

арт.№ 0101010475

Шкаф с огледало
с LED осветление		

135 99

169 99

за брой

за брой

Шкаф с мивка
Шкаф с мивка
- размери: 55 х 42 х 85 см

- панти със „soft close“механизъм
- размер: 70 х 47 х 85 см
- цвят: бял

арт.№ 0101010535

арт.№ 0101010476

165 99

4 х 65.00 лв.

за брой

*смесителите и аксесоарите не са включени в цената

259 99

за брой

НОВО
само в Бургас,
Несебър и Приморско!
в Айтос-по поръчка!

Колона за баня
- водоустойчив материал - PVC		
- панти с "soft close" механизъм
- цвят: бял				
- размери: 24 х 19 х 70 см
арт.№ 0101010501

79 99

за брой

Огледало за баня

Огледало за баня

- с LED осветление		
- с фасет
- размери: 53 х 70 см

		
- с фасет			
- включени планки за монтаж
- вертикално окачване
- размери: 45 х 105 см

арт.№ 01010300297

арт.№ 0101030046

79 99

за брой

25 59

за брой

Душ кабина
- овал: 90 х 90 см
- прозрачно закалено стъкло
- хром профили, поддушово корито, сифон
- всички необходими крепежни елементи
арт.№ 0105010262

189,00 лв.

ЕЛ. МАТЕРИАЛИ
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Малолитражен
бойлер
BiLight

- модел: GCA 10 20 L52 RC		
- над мивка			
- обем: 10 литра			
- мощност: 2kW			
- енергиен клас A			
- годишна консумация на ел.енергия 525 kWh

Електрически
бойлер

арт.№ 0702020016

BiLight

127,99 лв/бр.

- модел: GCV 80 38 20 В11 TSRC
- вертикален
- мощност: 3kW
- обем: 80 литра
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 1410 kWh

Малолитражен
бойлер

BiLight
- модел: GCU 10 20 L52 RC		
- под мивка			
- обем: 10 литра
- мощност: 2kW			
- енергиен клас B			
- годишна консумация на ел.енергия 573 kWh

арт.№ 0702030282

182,99 лв/бр.

Електрически
бойлер ELPROM
- модел: GCV 50 38 20 D03 TSR
- мощност: 2kW
- обем: 50 литра
- енергиен клас С
- годишна консумация
на ел.енергия 1402 kWh

арт.№ 0702020017

127,99 лв/бр.
Електрически
бойлер

арт.№ 0702030286

MODECO

Вентилатор
с клапа

- модел: GCV 80/47/30 C21 TSR		
- вертикален
- мощност: 3kW
- обем: 82 литра			
- енергиен клас С			
- годишна консумация
на ел.енергия 1335 kWh

MMOTORS

- модел: ММ 100
- квадратен
- диаметър: �100мм		
- дебит: 105 m3/h		
- степен на защита: IP24
- цвят: бял
арт.№ 0905030007

28

99

за брой

Разклонители - цвят: бял
3 х 16А кабел 1,5м
арт.№ 0905050079
3 х 16А кабел 3м
арт.№ 0905050080
4 х 16А кабел 1,5м
арт.№ 0905050082
4 х 16А кабел 3м
арт.№ 0905050083

8,69 лв./бр.
12,79 лв./бр.
10,49 лв./бр.
13,49 лв./бр.

Разклонител за контакт двоен
арт.№ 0905050076

4,99 лв./бр.

Разклонител за контакт троен
арт.№ 0905050077

5,99 лв./бр.

154,99 лв/бр.
- модел: GCV 80 38 30 D03 TSR
- мощност: 3kW
- обем: 80 литра
- годишна консумация
на ел.енергия 1410 kWh

арт.№ 0702030215

арт.№ 0702030287

219,99 лв/бр.

164,99 лв/бр.

Ключове и контакти

Ключове и контакти

- серия: ASFORA
- цвят: бял

- серия: TUNA
- цвят: крем

арт.№ 0904010702-704, 0904010706
0904010708

арт.№ 0904010001, 0904010003, 0904010005
0904010008, 0904010009

ключ единичен
ключ двоен
девиаторен
контакт единичен
контакт двоен

3,49 лв/бр.
4,29 лв/бр.
4,19 лв/бр.
3,69 лв/бр.
6,79 лв/бр.

ключ единичен
ключ двоен
девиаторен
контакт единичен
контакт двоен

2,89 лв/бр.
3,59 лв/бр.
3,49 лв/бр.
3,89 лв/бр.
4,69 лв/бр.

от 1 до 30 юни 2018
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МАШИНИ и ИНСТРУМЕНТИ

Ъглошлайф
PWS 700-125

Помпа
хидрофор

- мощност: 700W			
- обороти на празен ход: 11000
- Ø на шлифовъчния диск: 125 mm
- система Dust Protection на Bosch

НА
ЛАЗЕРНИ РОЛЕТКИ И

HWW3300/25G

99 00

арт.№ 0801010071

за брой

ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ

- мощност: 900W
- обем на резервоара: 24 л
- макс. дебит: 3 300 л/ч
- макс. напор: 45 м
- дълбочина на засмукване: 8 м
арт.№ 0804010135

С МАРКИТЕ

за брой

+ подарък
Перфоратор

SDS Plus PBH 2100 RE

Бормашина
ударна DAID750

свредла 2 бр.,
шило и секач

- мощност: 550W		
- сила на удара: 1,7 J		
- режими на работа: 3
- куфар

- мощност: 710 W
- безключов патронник
- реверс
арт.№ 0802050073

319 00

69,90лв/бр.
Инструменти
за дома
- комплект 8 части
арт.№ 0806150244

14 99

за брой

арт.№ 0802030063

Помпа
градинска
P3300 G

- мощност: 900W		
- макс. дебит: 3 300 л/ч		
- макс. напор: 45 м			
- дълбочина на засмукване: 8 м

179

Прахосмукачка WD3
- мокро и сухо почистване
- патронен филтър за удобна
комбинирана работа
на сухо и мокро
- функция издухване
- мощен мотор 1400W
с разход на енергия 1000W
- контейнер 17 л
арт.№ 0705080163

00

арт.№ 0804010151

за брой

179 00
за брой

Водоструйка

К 3 Full Control Car

- мощност: 1600 W		
- макс. налягане: 120 bar
- макс. дебит: 380 l/h		
- дюза за пяна		
- права четка 		
- авто шампоан: 0.50 l
арт.№ 0804050056

Гедоре
- размер: 1/4"
арт.№ 0806100493

46 части Cr.V.

34 99

за брой

135 00
за брой

4 х 74.75 лв.

299 00
за брой

МАШИНИ и ГРАДИНА

арт.№ 0801010069

арт.№ 0804010061

арт.№ 0801020046

арт.№ 0804010133

арт.№ 0804020067

арт.№ 0804020051

НОВО
Косачка електрическа

DLM1700E- DAEWOO

- мощност: 1500W			
- обработваема ширина: 380 мм		
- обем на коша: 45 л
арт.№ 0804020117

НОВО

Тример моторен
RR44181

- мощност: 1750W (2.34 к.с.)		
- обем двигател: 52 куб./см.		
- обороти: 3000-9000 мин./макс./мин.
- дължина на рамото: 1.5 м.
арт.№ 0804020131

174 00

за брой

Маркуч
градински
- 1/2' - 25 м
- 1/2‘ - 50 м
- 3/4‘‘ - 25 м
- 3/4‘‘ - 50 м

169 00
за брой

Пръскачка

- зелен, четирислоен

16,99 лв.
32,99 лв.
33,99 лв.
64,99 лв.

арт.№ 0503010101-104
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Ножица за храсти

Система за

Classic 540
-5л
мъглуване
- раменна
- индикатор на нивото - вълнообразни остриета 23 см - к-т 7,5м
- незалепващо покритие
- налягане: 3 бара
- 5 месингови дюзи
арт.№ 0504020014
арт.№ 0503020090
арт.№ 0503010131

43

99

за брой

36

99

за брой

17,99 лв.

- к-т 15м
8 месингови дюзи		
арт.№ 0503010132

27,99 лв.

от 1 до 30 юни 2018

12 |

ОСВЕТЛЕНИЕ

0901070108 GRANDO LED 40W 4000K

43

8

0901070119 VETRI LED 6W 3000K
0901070120 VETRI LED 6W 4000K
0901070121 KARE LED 6W 3000K
0901070122 KARE LED 6W 4000K

0901060076 SPICA T5 LED-4W
9,59 лв.
0901060077 SPICA T5 LED-8W
11,89 лв.
0901060078 SPICA T5 LED-13 W 13,99 лв.
0901060079 SPICA T5 LED-17W 16,99 лв.

0906040160 LOL LED 10W E27 3000K
0906040161 LOL LED 10W E27 4000K

от

9

2

99

лв. за бр.

99

лв. за бр.

59

0901030157 8009/C SERENA IP44
0901030156 8009/SN SERENA IP44

0901070167 CALIX LED 6W 4000K
0901070168 CALIX LED 12W 4000K
0901070169 CALIX LED 18W 4000K
0901070170 ENZO LED 6W 4000K
0901070171 ENZO LED 12W 4000K
0901070172 ENZO LED 18W 4000K

0901030779

10,29 лв.
13,99 лв.
17,99 лв.
10,29 лв.
13,99 лв.
17,99 лв.

ZOE LED 8W CL IP44

27

99

лв. за бр.

10 29

от

лв. за бр.

29

99

лв. за бр.

0901030780 VALLETTA LED 12W 19,99 лв.
0901030781 VALLETTA LED 18W 24,99 лв.
0901030782 VALLETTA LED 24W 32,99 лв.

0901070023
0901070022

от

19

4

SL100 C ADA
SL100 N/M ADA

0902030088 NYX LED 10W/B
0902030089 NYX LED 20W/B
0902030090 NYX LED 30W/B
0902030091 NYX LED 50W/B

20,99 лв.
29,99 лв.
39,99 лв.
51,99 лв.

20

99

лв. за бр.

79

лв. за бр.

99

лв. за бр.

лв. за бр.

29

лв. за бр.

0906040217 MOBI JDR 3W GU10 CL
0906040218 MOBI JDR 3W GU10 W
0906040219 MOBI JDR 3W GU10 WW
0906040214 MOBI JCDR 3W G5.3 CL
0906040215 MOBI JCDR 3W G5.3 W
0906040216 MOBI JCDR 3W G5.3 WW

2

49

лв. за бр.

0906040250 GFV95 LED 6W E27 2700K 8,99 лв.
0906040251 GFV125 LED 6W E27 2700K 9,99 лв.

от

8

99

лв. за бр.

ОСВЕТЛЕНИЕ
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НОВО
Градински
фенери*

Градински фенери*

- цвят: жълта патина
- мощност: 100W E27
- степен на защита: IP 44

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

- по поръчка стоящ:

22,99
22,99
23,99

нагоре арт.№ 0902010182
лв/бр.
				
надолу арт.№ 0902010183
лв/бр.
				
висящ арт.№ 0902010184
лв/бр.
				

арт.№ 0902010066-068

11 59

за брой

h 50 см
h 100 см
h 200 см

арт.№ 0902010185 - 187

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

IP 65

Градински
фенер*

IP 65

Прожектор*

арт.№ 0902030078

арт.№ 0902030077

22,99 лв/бр.

14,59 лв/бр.

НОВО

LED соларнa
лампа*

LED соларен
аплик
със сензор

- цвят: черен		
- степен на защита: IP 65
- мощност: 1хGU10 35W

- цвят: тъмно сив
- степен на защита: IP 44
- мощност: 20W E27

23,99 лв/бр.
41,99 лв/бр.
138,99 лв/бр.

DURACELL

- степен на защита: IP 65		
- мощност: 3.2W 3000К + 6000К

- степен на защита: IP 44
- режим на светене: 8 часа
- размери: � 12.7 см, h=42 см
- мощност: 5 lm 4000K

арт.№ 0902040040

арт.№ 0902040052

56,99 лв/бр.

12,59 лв/бр.

НОВО
Осветителни
тела*
- серия: HEMLOCK			
- цвят: хром мат
- мощност: 40W E14
единица арт.№ 0901050297
двойка

арт.№ 0901050298

тройка

арт.№ 0901050299

четворка арт.№ 0901050300

22,99

лв/бр.

44,99 лв/бр.
66,99 лв/бр.
87,99 лв/бр.

Осветително тяло*

Осветително тяло*

- мощност: 2 x E27 40W

- мощност: 2 x E27 40W

арт.№ 0901030801

арт.№ 0901030799

24 99

26 99

за брой

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

за брой

Аплик*

Аплик*

GOKKUSAGI

- хром държач
- декоративно стъкло
- мощност: 1x10W LED E27

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

арт.№ 0901030681

арт.№ 0901030444

14,59 лв/бр.

6,49 лв/бр.
Настолна лампа*

GOKKUSAGI

- хром държач		
- декоративно стъкло		
- диаметър: �300		
- мощност: 2x6W LED E27

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

арт.№ 0901030683

арт.№ 0901030446

19,99 лв/бр.

Светодиодна лампа
DURACELL

Плафон*

Плафон*

НОВО

9,49 лв/бр.

- мощност: 1 х Е27 10W LED
- цвят: черен, бял		

- живот: 20 000 часа		
- топло бяла светлина: 2700К
- мощност: 9W E27		
- енергиен клас А+

арт.№ 0901040217 - 218

арт.№ 0906040231

22,99 отлв/бр.
3,09 лв/бр.
1 до 30 юни 2018
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ДОМАКИНЯ

НОВО

Мивка алпака
- собствен внос Турция
- външни размери: 40 х 50 см
- дълбочина на коритото: 16 см		
- комплект със сифон
- с ляв и десен отвор
арт.№ 0601010075, 0601010081

45,99

лв/бр.

Мивка алпака			
- с отцедник
- външни размери: 48 х 60 см
- дълбочина на коритото: 18 см
- комплект със сифон
- с ляв и десен отвор
арт.№ 0601010102, 0601010103

53,99

Разтегаем рафт
- размер: 37/57 x 24 x 15 см
арт.№ 0606041128

лв/бр.

- 18/0
- 24 части

Ножове

арт.№ 0603040040

- универсален,
слайс,
нож на готвача
- размери: 9, 13, 16, 20 см
арт.№ 0603010241-243, 245

НОВО

лв/бр.

само в Несебър!

Комплект
прибори

39

20,99

99

цени от

к-кт

22

59

за брой

Ъглова етажерка
- размер: 25 x 25 x 19 см
арт.№ 0606041132

11,99

лв/бр.

само в Бургас, Несебър и Приморско!

Съдове с мраморно
незалепващо покритие
Тава
- 28 см
арт.№ 0602050213

15,29

лв/бр.

Тиган

Сушилник за дрехи

- 24 см, 26 см, 28 см

- 18 м
- прахово покритие
- за 2 перални едновременно
- 2бр. държачи за малки дрехи
- чантичка за щипки
арт.№ 0606030008

арт.№ 0602040365 - 367

цени от

15,29

лв/бр.

Тенджера

НОВО

лв/бр.

- 24 см

25,99

лв/бр.

арт.№ 0602030472 - 473

за брой

РЪК
ПОДАдръжка

- 22 см

22,99

79 99

Кофа с
изстисквач

Ресни за
почистване

- 10 л
арт.№ 0605030476

арт.№ 0605030771

14,99 лв/бр.

7,99 лв/бр.

ТЕКСТИЛ

НОВО
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НОВО
Разнообразие
от десени

супер цена
- размер: 30 х 50 см

Хавлиени
кърпи

0 98

за брой

- съдържание: 100 % памук, 400 г/кв.м.
- цвят: бял
- размер:
50 х 90 см

70 х 140 см

2,98
6,58

Хавлиени кърпи
Ритон

- 100% памук 400г/ кв.м.
- цвят: жълта, зелена,
кафява, св.синя, тъмно синя

3,19
7,99

лв/бр.

- размер: 45 х 80см

лв/бр.

		
- размер: 70 х 130см

лв/бр.
лв/бр.

Хавлиени кърпи плажни

10 99

- размер: 70 х 140 см
- 100% памук 400г/ кв.м.

за брой

арт.№ 0604010286

Спално бельо

- ранфорс 100% памук щампа
4 части
чаршаф: 220 х 240 см - 1 бр.
плик: 200 х 220 см - 1 бр.
калъфки: 52 х 72 см - 2 бр.

46 99
к-кт

Олекотена завивка
- пълнеж: 120 г/кв.м. силиконова вата
- лицев плат: 100% микрофибър
- цвят: бял
- размер: 150 х 210 см

за брой

арт.№ 0604070056

Шалте
двулицево*

Възглавница

Възглавница TERRA
- пълнеж: 500 г силиконова вата		
- лицев плат: 100% микрофибър		
- 50 х 70 см
- цвят: бял				 - 5% пух 95% пера
- размер: 50 х 70 см
- 1000 г
за брой
арт.№ 0604030023
арт.№ 0604030132

4

69

22

99

за брой

13 99

*снимките на десените са илюстративни

- материал: полиестер
- размер: 160 х 220 см

- размер: 200 х 220 см

арт.№ 0604070393

арт.№ 0604070394

14,99

лв/бр.

17,99

от 1 до 30 юни 2018

лв/бр.
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ГРАДИНА

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

НОВО

Изкуствена трева

GreenLand Tarkett

Хладилни чанти
- 24 л + 10 л		
		
арт.№ 0505060107

29

- 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

99
к-кт

арт.№ 1004040001

Барбекю
правоъгълно
чугунено
- размер на скарата:
56 x 27 см		
- височина: 64 см

ширина 2 м

6

49
кв.м.

Походно легло
- 30 х 80 х 90 см
- с ламели

арт.№ 0505020037

арт.№ 0505010004

69 90

95 99

за брой

за брой

Чадър градински

без стойка

колекции
градински
текстил

- цвят: бял, бежов
- размер: � 2,7 м
арт.№ 0501040082 - 083

54,99

лв/бр.

до

Стойка за чадър

на избрани
модели
велосипеди

- цвят: черен
- метална
- 12 кг
арт.№ 0501040046
цветът на рамата е примерен

31,29

лв/бр.

ГРАДИНА
само в Бургас, Несебър и Приморско!
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НОВО

Градинска шатра
- размер: 3 м

Люлка градинска 3 местна
- размер: 185 х 115 х 174см
- метал/полиестер		
- възглавница: 7 см

арт.№ 0505010027

203 00

4 х 57.25 лв.

за брой

арт.№ 0501040097

229 00
за брой

Шезлонг алуминиев
Стол Zaffiro

Маса Isola

9

- пластмасов
- цвят: бял
		
арт.№ 0501010056

Чадър за плаж
- размер: 160 см
арт.№ 0501040110

99

за брой

- цвят: бяла
- размер: 70 x 70 см
арт.№ 0501010068

29 99

за брой

		
- плътност на текстилена: 630 г/кв.м.
- устойчив към солта и високите температури
- размери: 196 х 30 х 60 см
- цветове: син и бежов

92 99

за брой

арт.№ 0501030033, 0501030034

Градински сет Astor

11

99

за брой

- естествен ратан
- 3 части
арт.№ 0501020037

165 99
к-кт

от 1 до 30 юни 2018
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ДОМАКИНСКИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ

+подарък
HD2581/00

Електрическа
кана

- мощност: 800 W		
- за 2 филийки хляб		
- степени на препичане: 8
- тавичка за трохи

- мощност: 2400 W
- обем: 1,5 л
- плосък нагревател

Тостер

HD 4646/00

43 90
за брой

арт.№ 0705020146

арт.№ 0705060030

43 90
за брой

Прахосмукачка
с торба FC8241/09
Блендер кана HR2100/00

Ютия GC1436/20

Сешоар HP8103/00

- мощност: 400 W		
- обем: 1,5 л		
- звездообразен нож ProBlend 4

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

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

- торбички s-bag с вместимост 3 л
- противоалергичен филтър
- дължина на кабела: 6 метра		
- метална телескопична тръба		
- енергиен етикет: AAА

арт.№ 0705050053

арт.№ 0705100124

арт.№ 0706030037

арт.№ 0705080201

59 90
за брой

43 90
за брой

19 90
за брой

139 00
за брой

само в Несебър и Приморско!

НОВО

Хладилник с фризерна камера

Хладилник с вътрешна
камера Т 1404

Перална машина

- обем: 191/44 л хладилник/камера
- SmartFrost система зa по-малко заскрежаване
- произведен в България
- размери (в/ш/д): 140,1/55/63
- цвят: бял, сив

- обем: 107/15 литра хладилник/камера
- саморазмразяваща хладилна част
- произведен в България		
- размери (В/Ш/Д): 85/50.1/62		
- цвят: бял

- капацитет на пране: 6 кг		
- обороти на центрофугиране: 1000
- програми за пране: 15		
- енергиен клас: А++			
- размери(в/ш/д): 850 x 600 x 520

арт.№ 0701010043

арт.№ 0701030164

бял - 0701010067

499,00

лв/бр.

4 х 144.75 лв.

сив - 0701010068

579,00

лв/бр.

319 00
за брой

FXF6 100T -FINLUX

365 00
за брой

Вентилатор
на стойка
- мощност: 45W
- диаметър: 40 см
- степени: 3
- ниско ниво на шум
арт.№ 0705130032

26 90
за брой

ДЕКОРАЦИЯ

Латекс
Dekorator
сребърни йони		
Интериорна боя
- 16 цвята + бял
- дишаща водоразредима боя за
стени и тавани в закрити помещения
- разход: 200 г/кв.м.
- опаковка: 5 кг
арт.№ 0203020059-74

8 29

за брой

0203010100

арт.№ 0201010061- 65

15

2,5
L

00

за брой

78,29

15
L

лв/бр.

10 цвята

Алкидна боя 3 в 1
- за дълготрайна антикорозионна
защита и декорация на
метални повърхности
- ръждопреобразувател, грунд
за метал, декоративно покритие
- може да се нанася
директно върху ръжда
- разход: 80-120 мл/кв.м. на слой
- опаковка: 0,500 л
- цвят: бял, зелен, кафяв,
сив, черен

безплатно
тониране

- водоразредима матова
интериорна боя за стени и тавани
- съдържа източник на сребърни йони
- отлична покривност и белота, устойчивост на триене
и миене, подходяща за употреба в помещения с
повишена влажност (бани, кухни и др.)
- разход: 90-100 мл/кв.м.
- цвят: бял
арт.№ 0203010110
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Алкидна боя

7

99

за брой

- устойчиво дълготрайно
покритие за дървени,
метални и др. повърхности,
експлоатирани на открито
или в закрити помещения
- разход: 100-120 мл/кв.м.
- опаковка: 0.650 л		
арт.№ 0201010070-79

цени от

4

20

за брой

14 цвята
Пистолет
за боядисване

Безир
за дърво
- бързосъхнещо покритие
- висока устойчивост на влага
и атмосферни колебания
- разход: 70-90 мл/кв.м.
- опаковка: 900 мл
арт.№ 0205020031

5

DASP400

Емайллак
гланц CASA BELLA

49

за брой

- декоративна защита на дървени
и метални повърхности
- разход: 130мл/м2
- опаковка: 650мл

5 79

за брой

- мощност: 400 W
- голяма дюза с отвор 2,5 мм
- подходящ за
всякакъв тип боядисване
- резервоар за боя: 0,8 л
арт.№ 0803040032

63 90

от 1 до 30 юни 2018

за брой
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фототапети

ПВЦ Ламперия*

разнообразие от декори

- цвят: бял мат
- размери: 0,8 х 25 х 200 см

- 0,50 кв.м./лист
- подходяща за декорация на стени
и тавани в мокри помещения
арт.№ 1006020012

3

99

за брой

*продава се на брой

- 3D ефект и матово покритие
- тапетна хартия с плътност 115 г/кв.м.
- размер: 368 х 254 см
- състои се от 4 ролки с размер 92 х 254 см

Пвц Корниз

Постелка
		
		
- размер: 50 х 80 см
- 100% памук
- различни цветове		

- двуканален
- размер: 3,00 м
арт.№ 0303020076

10,59

- размер: 3,50 м
лв/бр.

арт.№ 0303020077

Полиуретанова
пяна

Полиуретанова
пяна

- за уплътняване на

- компонентна,
разширяваща се,
за фиксиране,
изолиране, запълване
- за многократна употреба
- с накрайник Genius gun
- ръчна
- 750 мл
арт.№ 1106040049

врати и прозорци
- разширяваща се
- пистолетна
- 750мл

арт.№ 1106040075

7,29

лв/бр.

8,29

15,59

лв/бр.

Универсален силикон
		
- лепи към бетон, тухли,
дърво, стъкло, керамика
и много метали
- за вътрешно и външно
приложение
- цвят: бял, прозрачен,
сив, кафяв
- 300 мл
арт.№ 1106010170, 171,
1106010206, 208

5,29

лв/бр.

лв/бр.

арт.№ 1004060171 - 175

12 99

за брой

Уплътнител

лепило с полимери Ceresit FT101
- лепи, уплътнява, запълва
- UV -устойчив, водоустойчив,
устойчив на стареене
- за вътрешна и външна употреба
- цвят: прозрачен, бял,
сив, кафяв, черен
- 280мл

цени от

9,99

лв/бр.

1.06.2018 - 30.06.2018

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.: 9.00-19.00 ч. ;
тел.: 0554 / 67 335

MASTERHAUS Приморско:
пон. - съб. : 8.30-19.45 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 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

